
Seguro1

Conveniente1

Preciso1

OMS: Organização Mundial da Saúde

Remove a necessidade de 
vários componentes1

Simplifica os procedimentos 
de teste1

Reduz os erros do 
usuário1

Melhora a precisão do 
teste1

Mylan HIV Self Test
é o único dispositivo de autoteste 
de HIV integrado do mundo1 Pré-qualificado pela

OMS2

Apenas para uso de médicos, hospitais e laboratórios registados.



Para obter mais informações e assistir ao vídeo 
do procedimento de teste passo a passo, visite: 
https://www.mylanez2uz.com
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Se uma linha aparecer no C, você 
testou HIV negativo. 
Não deve haver linha no T.

HIV negativo

Este é um teste de triagem.

Teste novamente após 

3 meses.

Consulte o cartão de 
cuidados incluído para obter 
informações adicionais

T
C

T
C

O teste não funcionou

Se nenhuma linha 
aparecer no C, o 
teste não funcionou.

OU

Este é um teste de 
triagem. Vá a uma 
clínica para mais testes.

Consulte o cartão de 
cuidados incluído para obter 
informações adicionais

Nota Importante: Lave e seque as mãos antes de realizar o teste.
As instruções de uso que acompanham a embalagem devem ser lidas 
com atenção antes de realizar o teste.
Este é um teste de triagem. Se o seu resultado for interpretado como 
“HIV negativo”, faça o teste após 3 meses. Se o resultado for 
interpretado como “O teste não funcionou” ou “HIV positivo”, vá a 
uma clínica para mais testes.

HIV positivo

Se aparecerem duas 
linhas, mesmo que 
fracas, você testou HIV 
positivo.

OUEste é um teste de 
triagem. Vá a uma 
clínica para mais testes.

Consulte o cartão de 
cuidados incluído para obter 
informações adicionais
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!
IMPORTANTE

4 gotas
2
3
4

1

Adicionar 4 gotas de fluido de teste no poço1

Passo 4 Passo 5

15

Espere 15 minutos antes de ler o 
resultado. Não espere mais de 20 

minutos1.
!

IMPORTANTE

Pressione o botão cinza para furar 
no dedo com lanceta integrada1

Empurrar 
com força

!
IMPORTANTE

Só fura uma vez!

Passo 1 Passo 2
Encher tubo de sangue com sangue. 
Se o tubo de sangue não estiver cheio, 
aperte o dedo e adicione mais sangue.1

T
C

Toque o 
sangue na 
ponta do 
tubo de 
sangueO tubo de sangue 

agora tem a 
quantidade certa 
de sangue

O tubo deve estar cheio

MEIO CHEIO

CHEIO

!
IMPORTANTE

T
C

T
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!
IMPORTANTE

Virar

Faça o teste na mesa. Agora vire o tubo de sangue para o poço.1

Verifique se o 
sangue passou 
do tubo para o 

poço

Passo 3

O Mylan HIV Self Test é Fácil de Usar



D C B A

Fácil Interpretação do Resultado1

O resultado do teste é exibido claramente em 
apenas 15 minutos.

A

C

Recolha de Sangue Precisa1

A unidade de recolha de sangue fácil de usar 
é projectada para colectar exactamente o 
volume de amostra correcto (10 µl), 
garantindo o desempenho ideal do teste.

*1

B

Entrega de Sangue Fácil1
O sangue é distribuído de forma limpa para 
a tira de teste simplesmente girando a 
unidade de recolha de sangue.

Lanceta de Segurança Embutida1

A lanceta de segurança auto-retrátil elimina o 
risco de ferimentos com objectos cortantes 
perigosos, travando a agulha dentro do 
dispositivo após o uso para descarte seguro.

D

Siga-nos no:

#ez2uzhivselftest

Para mais informações 
por favor visite:
www.ez2uzhivselftest.com

Mylan HIV Self Test 
é reconhecido pelo desenho inovador*

Para mais informação, por favor contatar:
Mylan Pharmaceuticals Private Limited
No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
Tel: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Escritório Registado
Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92, 
Jubilee Hills,Hyderabad, Telangana, 
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Referências:
1. Dados em arquivo.
2. Relatório Público da OMS PQ; Versão 1.0; Julho de 2019.
Disponível em: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/190708_pqdx_0320_090_00_pqpr_mylan_hiv_self_test.pdf; Acessado em 1 de abril de 2020
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