Test owulacyjny

Domowy test owulacyjny jednorazowego u¿ytku
Dok³adnoœæ testu wynosi 98%

Czu³oœæ 25mlU/mL
Nie u¿ywaj pierwszego porannego moczu

paskowy test owulacyjny

Przed przeprowadzeniem testu owulacyjnego nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê u¿ycia.

Instrukcja u¿ycia
Test owulacyjny LH Vitam® jest szybkim i prostym w zastosowaniu testem owulacyjnym do domowego u¿ycia. Pozwala on okreœliæ dni p³odne kobiety z
dok³adnoœci¹ 98%. Zestaw piêciu testów umo¿liwia dokonanie kilku prób testowych, w celu wskazania najbardziej prawdopodobnego dnia do poczêcia dziecka.
Wyniki testu pojawi¹ siê w ci¹gu 5 minut.
Wyrób do samodzielnego zastosowania.
Test do diagnostyki in vitro (wy³¹cznie do u¿ytku zewnêtrznego).
Przed przeprowadzeniem testu
Uwa¿nie przeczytaj ca³¹ instrukcjê u¿ycia. Je¿eli masz jakieœ pytania, co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów,
l
zadzwoñ na Bezp³atn¹ infoliniê 0 801 70 30 11 w godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
l
Foliow¹ torebkê zawieraj¹c¹ test otwórz tu¿ przed przeprowadzeniem badania.
l
Wykonaj test pomiêdzy godz. 10-20
l
Nie u¿ywaj testu po przekroczeniu daty wa¿noœci wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
l
Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze: 4-30° C. Nie zamra¿aj.
l
Przechowuj test z dala od dzieci. Chroñ przed œwiat³em s³onecznym.
l
Nie u¿ywaæ wiêcej ni¿ jeden raz.
l
Po wykonaniu testu nie nale¿y podejmowaæ ¿adnych dzia³añ o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Budowa testu

Zawartoœæ opakowania

max. poziom zanurzenia

T C

czêœæ paska
przeznaczona
do zanurzenia
w moczu

Niezbêdne elementy dodatkowe
czysty, suchy, plastikowy lub szklany pojemnik na mocz, zegarek

czêœæ paska
przeznaczona
do trzymania

LH

Zestaw Test owulacyjny LH Vitam® zawiera:
1. 5 testów owulacyjnych,
2. instrukcjê u¿ycia,
3. poch³aniacz wilgoci (UWAGA: wewn¹trz torebki foliowej znajduje siê
saszetka poch³aniaj¹ca wilgoæ, któr¹ nale¿y wyrzuciæ)

pole kontrolne
pole testowe

Kiedy rozpocz¹æ badanie ?
Na pocz¹tku okreœl d³ugoœæ Twojego cyklu miesi¹czkowego - licz¹c od pierwszego dnia krwawienia, a¿ do dnia poprzedzaj¹cego kolejn¹ miesi¹czkê. Ustal œredni¹
d³ugoœæ cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy. Nastêpnie przyjmuj¹c pierwszy dzieñ krwawienia jako dzieñ 1
(zaznacz go w kalendarzu), u¿yj Tabeli 1 aby okreœliæ kiedy
powinnaœ rozpocz¹æ przeprowadzanie testu.
Tabela 1
Przyk³ad: Jeœli Twój cykl wynosi przeciêtnie 26 dni, zacznij badanie
D³ugoœæ cyklu a dzieñ rozpoczêcia badania
10-tego dnia licz¹ od dnia rozpoczêcia krwawienia miesi¹czkowego.
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Uwaga: Jeœli Twój cykl jest krótszy ni¿ 21 dni
lub d³u¿szy ni¿ 40 dni, powinnaœ skonsultowaæ siê z lekarzem.

D³ugoœæ
Twojego cyklu

Dzieñ cyklu w³aœciwy
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Sposób u¿ycia:

Rys. 1

1. Zawsze wykonuj test w temp. pokojowej 10-300C
2. Wyjmij test z foliowego opakowania tu¿ przed przeprowadzeniem badania.
3. Trzymaj¹c za uchwyt zanurz test koñcówk¹ testow¹ na 3 sekundy w moczu zgromadzonym w pojemniku.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zanurzenia (rys. 1).
4. Wyjmij test i po³ó¿ na suchej i czystej powierzchni.
5. Odczytaj wynik w ci¹gu 5 minut obserwuj¹c pojawianie siê linii T i C w polu testowym. Po odczytaniu wyniku, wyrzuæ test.
UWAGA: Nie nale¿y sugerowaæ siê zmianami zachodz¹cymi w polu testowym po up³ywie 5 minut, poniewa¿ na skutek dalszych
reakcji chemicznych wynik pokazany po tym czasie mo¿e byæ zafa³szowany.
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Rys. 2
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Rys. 3

NEGATYWNY (brak wzrostu hormonu LH)

POZYTYWNY (wzrost hormonu LH)

Wynik uznajemy za negatywny jeœli:
1. Kolor linii w polu testowym T jest mniej intensywny od koloru
linii w polu testowym C.
2. Jeœli nie pojawi siê linia w polu testowym T.
W obu przypadkach w tabeli wyników nanieœ „-” jako wynik
negatywny.

Wynik uznajemy za pozytywny jeœli:
1. Kolor linii w polu testowym T jest tak samo intensywny jak
kolor linii w polu testowym C,
2. Kolor linii w polu testowym T jest bardziej intensywny od
koloru linii w polu testowym C.
W obu przypadkach w tabeli wyników nanieœ "+" jako wynik
pozytywny.

T

C

Rys. 4
WYNIK NIEWA¯NY
Wynik uznajemy za niewa¿ny jeœli w ci¹gu 5 minut:
1. Pojawi siê linia tylko w polu testowym T i nie pojawi siê w polu
kontrolnym C
2. Nie pojawi siê ¿adna linia w polu testowym T oraz w polu kontrolnym C.
W obu przypadkach wynik uznajemy za b³êdny, a test nale¿y powtórzyæ
przy u¿yciu nowego zestawu testuj¹cego.

Tabela wyników Testu owulacyjnego
Test

Dzieñ Twojego cyklu

Data wykonania badania

Godzina zebrania moczu

Wynik

1
2
3
4
5

Co oznaczaj¹ wyniki przeprowadzonego testu ?
Je¿eli wynik jest pozytywny, najprawdopodobniej nast¹pi³ wzrost poziomu hormonu LH. Od tego momentu, w ci¹gu 24-48 godzin wiêkszoœæ kobiet ma owulacjê. Wczeœniejsze
okreœlenie dnia owulacji jest wa¿ne dla zajœcia w ci¹¿ê poniewa¿ komórka jajowa mo¿e byæ zap³odniona w ci¹gu 6-24 godzin po owulacji. Wynika z tego, ¿e aby zajœæ w ci¹¿ê
najlepiej jest wspó³¿yæ w dniu wzrostu poziomu hormonu LH i dzieñ póŸniej.
Wynik negatywny wskazuje, ¿e nie nast¹pi³ wzrost poziomu LH. Pamiêtaj, ¿e kolor linii T s³abszy od koloru linii C (rys.2) informuje o niskim poziomie hormonu LH w moczu.

Kiedy mo¿na zakoñczyæ przeprowadzanie testów ?
Mo¿esz zakoñczyæ przeprowadzanie testów po wykryciu wzrostu poziomu hormonu LH. Pamiêtaj jednak, ¿e w celu wykazania wzrostu hormonu LH czasem trzeba przeprowadzaæ
badanie przez 5 dni z rzêdu.
Uwaga: Poni¿ej przedstawione zosta³y powody, dla których badanie mo¿e nie wykryæ wzrostu poziomu hormonu LH:
1. Zbyt niski poziom hormonu LH w moczu.
2. Test przeprowadzono w niew³aœciwym dniu cyklu - zbyt wczeœnie lub za póŸno (Tabela 1).
3. Podczas cyklu, w którym przeprowadzono test nie nast¹pi³ wzrost poziomu LH.

Ograniczenia
1. Test nale¿y wykonywaæ zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹ u¿ycia.
2. Test owulacyjny nie mo¿e byæ stosowany jako metoda antykoncepcyjna.
3. W przypadku zaburzeñ w cyklu miesi¹czkowym skontaktuj siê z lekarzem.

Najczêœciej zadawane pytania
Jak dzia³a test owulacyjny ?
Test owulacyjny LH Vitam® bada poziom hormonu luteinizuj¹cego (LH), który jest zawsze obecny w Twoim moczu. Poziom hormonu wzrasta tu¿ przed
najbardziej p³odnym dniem w miesi¹cu. Wzrost hormonu LH powoduje uwolnienie jednej z komórek jajowych z jajnika, co okreœla siê mianem owulacji.

Czy alkohol, aspiryna lub inne substancje mog¹ wp³ywaæ na wynik testu ?
Nie, jednak powinnaœ skonsultowaæ siê z lekarzem je¿eli jesteœ w trakcie kuracji hormonalnej.

Czy test owulacyjny mo¿e byæ stosowany w celu antykoncepcji ?
Nie, gdy¿ Test owulacyjny LH Vitam® wykrywa wzrost poziomu hormonu LH oko³o 24-48 godzin przed owulacj¹. St¹d, je¿eli bêdziesz wspó³¿y³a kilka dni przed
okreœleniem wzrostu poziomu hormonu LH, plemniki, których ¿ywotnoœæ wynosi do 72 godzin (3 dni) mog¹ ju¿ zap³odniæ komórkê jajow¹.

Zauwa¿y³am, ¿e kolor linii kontrolnej C ma inny odcieñ ni¿ wczoraj. Czy powinnam siê tym martwiæ ?
Ró¿nice w kolorze linii kontrolnej C nie maj¹ wp³ywu na wynik. Pamiêtaj, aby byæ pewn¹ wyniku, zawsze porównuj kolory linii T i C w dniu przeprowadzenia
testu. Wynik testu wpisz w Tabeli wyników.

Wykorzysta³am 5 testów znajduj¹cych siê w opakowaniu lecz nie wykry³am wzrostu hormonu LH. Co powinnam zrobiæ?
Dla wiêkszoœci kobiet, które maj¹ regularny cykl zestaw Testu owulacyjnego LH Vitam® jest wystarczaj¹cy aby wykryæ wzrost poziomu LH. Je¿eli przeprowadzi³aœ
piêæ testów, w prawid³owy sposób opisany w instrukcji u¿ycia i otrzyma³aœ piêæ wyników negatywnych oznacza to, ¿e w tym czasie owulacja nie nast¹pi³a.
Mo¿esz wówczas kontynuowaæ przeprowadzanie testu w celu wykrycia wzrostu poziomu LH (owulacji) w nastêpnych dniach.

Czy wyniki mo¿na interpretowaæ po okresie d³u¿szym ni¿ 5 minut?
Nie. Wynik testu nale¿y odczytaæ w ci¹gu 5 minut. O ile wynik pozytywny nie powinien ulec zmianie nawet w ci¹gu kilku dni o tyle wskazanie negatywne mo¿e
zmieniæ siê w wynik fa³szywie pozytywny ju¿ w kilka minut po up³ywie zalecanego czasu odczytu wyników.

Czy je¿eli w czasie wykonywania testu pod³o¿e zabarwi³o siê na ró¿owo a w strefie odczytu pojawi³y siê pionowe pr¹¿ki oznacza to objaw
nieprawid³owy?
Nie. Próbki moczu ró¿ni¹ siê pod wzglêdem sk³adu chemicznego. Ró¿nice dotycz¹ tak¿e wilgotnoœci powietrza.
Te odmienne warunki chemiczno - fizyczne mog¹ spowodowaæ pionowe pr¹¿kowanie i/lub ró¿owo - czerwone zabarwienie pod³o¿a, ale nie ma to wp³ywu na
wynik testu. Wa¿ne jest aby linia w polu kontrolnym C by³a widoczna przez 5 min. od wykonania badania.

Czy mo¿liwe jest, ¿e w przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu owulacyjnego i podjêcia wspó³¿ycia nie zasz³am w ci¹¿ê?
Istnieje wiele czynników determinuj¹cych zajœcie w ci¹¿ê. Je¿eli w przeci¹gu 3-4 miesiêcy regularnych prób zap³odnienia nie uda Ci siê zajœæ w ci¹¿ê zg³oœ siê
razem z partnerem do lekarza.
Wszystkie elementy zu¿ytego testu nale¿y w³o¿yæ do oryginalnego opakowania i postêpowaæ z nimi tak, jak z odpadkami.
Nie nale¿y u¿ywaæ ponownie ¿adnego z elementów zestawu testowego.
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Temperatura przechowywania

Przeczytaj instrukcjê

Numer serii

Do jednorazowego u¿ytku

Data wa¿noœci

Do diagnostyki in vitro
- do u¿ytku zewnêtrznego

Producent / Wytwórca

Numer katalogowy

Iloœæ testów w zestawie

Data ostatniej weryfikacji

Nie u¿ywaæ przy uszkodzonym
foliowym opakowaniu testu

Chroniæ przed wilgoci¹

Chroniæ przed œwiat³em s³onecznym
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Przechowywaæ w temp. 4-300C.
Numer serii i data wa¿noœci
na opakowaniu i etykiecie.
Diagnosis Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 82
15-005 Bia³ystok, Polska
Bezp³atna infolinia: 0 800 70 30 11
www.diagnosis.pl

Rev. 03.06.2009

