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TESTELE
RAPIDE ALE HIV

Acestea sunt numite teste rapide, deoarece permit
să se determine în câteva minute dacă o persoană
are sau nu HIV, fără a ﬁ nevoie de a utiliza un
laborator de analiză. Pentru unele teste va ﬁ
necesară extragerea unei picături de sânge (o simplă
înțepătură a degetului este suﬁcientă), în timp ce la
altele vor lua pur și simplu o probă de lichid oral
(cu ajutorul unei frotii de gingie).
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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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3 LUNI / 6

CE ESTE PERIOADA DE FEREASTRĂ?

PTĂMÂNI
SĂ

Este timpul necesar de așteptare din momentul în
care situația de risc a avut loc până când rezultatul
testului este ﬁabil.
În cazul testelor rapide de a treia sau a patra generație, este necesar să așteptați până la 3 luni pentru
a avea un rezultat deﬁnitiv. În cazul testului de
laborator de a patra generație, perioada ferestrei
este mult mai scurtă, de 6 săptămâni.
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SUNT FIABILE REZULTATELE?
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.
Orice rezultat pozitiv va trebui conﬁrmat cu un alt test într-un
laborator.
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