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15 minutos

Não ler o resultado do teste antes ou após o tempo indicado.

Placa-teste

Álcool sachê

2 Lancetas

Pipeta

Solução diluente

Materiais fornecidos:

Saquinho/Sílica
(descartar)

Saco plástico transparente

Passo 1: Abrir a embalagem, retirar a Placa-teste     e
colocá-la sobre uma superfície plana e seca.

Passo 4: Pressionar fortemente a ponta da Lanceta
na lateral do dedo para furá-lo. Em seguida, apertar o
dedo até formar uma gota de sangue grande.

Procedimentos para o teste:

Passo 5: Pressionar a parte traseira da Pipeta     e
encostar a outra ponta na gota de sangue. Cuidadosamente
aliviar a pressão para que o sangue preencha até a marca.
OBS: Evitar a formação de bolhas de ar nesse processo.

IMPORTANTE: Ler as instruções de uso com atenção. Tenha um relógio ou cronômetro em mãos (item não fornecido). 
Recomenda-se assistir ao vídeo explicativo dos procedimentos no site www.testealerta.com.br

Passo 8: Fazer a leitura do resultado em exatamente
15 minutos.

Passo 7: Pingar 3 (três) gotas da Solução diluente    ,
com o frasco plástico na posição vertical e marcar o tempo.

Passo 6: Encostar a ponta da Pipeta     dentro da
cavidade redonda da Placa-teste     e pressionar a parte
traseira da Pipeta     para depositar todo o sangue.

Passo 3: Girar o pino para destravar a Lanceta     e retirá-lo.

Gota grande

Pressionar e aliviar a pressão Marca

Pressionar

Passo 2: Limpar a ponta do dedo que será furado
utilizando a gaze do Álcool sachê    .

OBS: Após destravar, a lanceta funcionará apenas uma vez. Por isso, caso não
consiga perfurar o dedo corretamente da primeira vez, repetir o procedimento
com a lanceta extra fornecida com o kit.



Lixo
Comum

Descarte:

Positivo

Inválido

Interpretação do resultado:

Coloque seu teste aqui

Armazenamento:
Conservar em local seco e fresco (temperatura entre 2ºC e 30ºC).
Não congelar.

Provável HIV Positivo
O resultado será POSITIVO quando aparecerem duas 
linhas, uma ao lado da letra «T» e outra ao lado da 
letra «C».

Ÿ Um resultado positivo deve ser confirmado por 
outros exames laboratoriais. Para isso, entre em 
contato com um médico.

Ÿ Aguardando confirmação de seu resultado, sempre 
use camisinha para proteger a si mesmo e aos 
outros.

 SAC: 0800 772 9977 e 16 98224.9977

Ministério da Saúde - Disque Saúde: 136

PLANTÃO 24 HORAS

Guia de intensidade de cor

Obs: Qualquer intensidade de cor da linha ao lado

da letra «T» deve ser considerada como positivo.

Negativo
Provável HIV Negativo

O resultado será NEGATIVO quando aparecer
apenas uma linha ao lado da letra «C».

Ÿ Um resultado negativo pode aparecer em uma 
pessoa que foi infectada dentro dos últimos 30 
dias.

Ÿ Você não pode concluir ser HIV negativo se foi 
exposto a uma situação de risco até 30 dias antes 
da realização do teste.

O resultado será INVÁLIDO, quando:
Não aparecer uma linha ao lado da letra «C»

ou quando não aparecer nenhuma linha.

Neste caso, desconsiderar e descartar o teste.
Entrar em contato com o SAC da Wama Diagnóstica.

Teste Inválido
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