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RUMANO

PROBELE DE HIV
RAPIDE

Sunt numite probe rapide pentru că , mostrele nu au
nevoie să ﬁe trimise pentru analizare într-un laborator,
astfel încât puteţi avea resultatele la scurt timp după ce
aţi facut testul.
Pentru unele teste va ﬁ necesară o picatură de sânge (o
simplă înţepătură în deget este suﬁcient), în timp ce în
cazul altor probe se i-a o mostră de ﬂuid oral din gingii.
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TIPURI DE PROBE
Testele de generaţia a treia detectează presenţa anticorpilor produşi de
organism, ca răspuns la HIV. Cele de generaţia a patra, detectează de
asemenea presenţa unei proteine a HIV (antigenul p24).
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CE ESTE PERIOADA DE FEREASTRĂ?
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Este timpul care trece de la momentul în care a
avut loc situaţia de risc până la rezultatul testului
ﬁabil.
În cazul în care testul este de a treia generaţie,
este necesar să se aştepte până la 3 luni pentru a
vă asigura că aveţi anticorpi generaţi. În cazul
testului de a patra generaţie, perioada de fereastră
este mult mai mică, doar de 6 săptămâni.
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SUNT FIABILE REZULTATELE?

GTT-VIH

GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Testele rapide au o ﬁabilitate ridicată. Oricum, dacă daţi pozitiv este
necesar să ﬁe conﬁrmat rezultatul testului printr-un test de laborator.
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UNDE POT SĂ MI LE FAC?
Sunt multe organizaţii care fac testarea HIV anonimă, conﬁdenţial şi
gratuit, sau vă pot recomanda locuri unde se pot face testele. Întrebaţi-i!
Se pot face de asemenea în farmaciile în cazul unor Comunităţi Autonomice (Cantabria, Castilla şi Leon, Catalonia, Ceuta, Ţara Bască).
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AMINTIŢI-VĂ:
Testele rapide HIV sunt o modalitate bună de a şti dacă aveţi virusul.
În funcţie de testul realizat, perioada de fereastră va ﬁ diferită.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Orice rezultat pozitiv va trebui conﬁrmat cu un alt test într-un
laborator.
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