Auto testul HIV este un test pentru a detecta anticorpi HIV
care se poate face în intimitatea casei tale.
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În Spania, puteți avea acces la testul HIV într-un mod simplu și gratuit
într-o rețea extinsă de centre de sănătate și comunitare. Cu toate acestea,
unele persoane preferă să își facă testele personal în intimitatea casei.
Pentru a face acest lucru, puteți cumpăra auto-testul HIV fără prescripție
medicală într-o farmacie sau prin internet pe pagina online al farmaciei.
Rezultatul auto-testării de HIV este concludent dacă au trecut 3
luni sau mai mult de la ultima dumneavoastră practică sexuală de
risc.
Dacă a trecut mai puțin timp, capacitatea de testării pentru a detecta HIV
este mai redusă și pot exista cazuri de negative false. Se recomandă să
așteptați până la 3 luni sau dacă nu, să optați pentru un alt tip de analiză
mai eﬁcientă, prin sistemul de sănătate publică.
Auto-testul HIV conține un set de diagnosticare care include o lanțetă cu
care urmează să vă înţepați degetul, un șervețel dezinfectant, un leucoplast, un dispozitiv în care se va introduce picătura de sânge care urmează
să ﬁe analizată și diverse instrumente pentru a facilita procesul.
Odată introdusă picătura de sânge este necesar să așteptați 15 minute
înainte de citirea rezultatatului. Nu este recomandat să așteptați mai mult
de 20 de minute.
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Testul oferă un rezultat ușor de interpretat
prin apariția uneia sau a mai multor linii. Dacă apare numai
linia "Control", rezultatul testului este negativ.
Dacă apare linia "Control" și rândul "Rezultat",
rezultatul este pozitiv.
Dacă linia "Control" nu apare,
rezultatul testului nu este valabil.

Dacă rezultatul testului este pozitiv, este foarte probabil să aveți
HIV. Este important să mergeți la un centru medical pentru a putea
efectua o analiză pentru a conﬁrma dacă sunteți sau nu infectat.
Dacă doriți să primiți mai multe informații asupra autotestarea cu
HIV, puteți să o obțineţi sunând la numărul 900 102 833. Acest serviciu
telefonic este conﬁdențial, anonim și gratuit.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / AUTOTESTULUL HIV

