
Viljakustest

©

FertiQUICK
          ›... et teada, mitte oodata ‹

(C) (T) (S)

FertiQUICK
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• 1 testplaat suletud pakendis
• 1 lahusepudel
• 1 sperma ülekandmise süstal
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• 1 seemnevedeliku kogumistops
  Neupack Verpackungen GmbH & Co. 

Doerriesweg 15
D-22525 Hamburg

• 1 infoleht

Täiendavalt on vaja:

• 1 taimerit
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Etalontest

Ferti-
QUICK

Positiivne Negatiivne Kokku

Positiivne 97 5 102

Negatiivne 3 89 92

Kokku 100 94 194

Tundlikkus: 97,00%

Täpsus: 95,10%
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Armastusest elu vastu.

FertiQUICK® on kodus kasutatav kiirtest 
spermarakkude kontsentratsiooni tuvastamiseks 
seemnevedelikus.  Enesetestimiseks ette nähtud 
test näitab, kas spermarakkude arv seemne- 
vedelikus jääb normi piiridesse (vastavalt 
WHO andmetele vähemalt 20 miljonit sperma- 
tosoidi/ml). Muid viljakustegureid käesoleva 
testiga ei mõõdeta.
Juhised testi lugemise ja tõlgendamise kohta 
on toodud infolehe osas "Testitulemuste 
tõlgendamine". Seega on äärmiselt oluline, et 
loeksite pakendi infolehe enne testi 
sooritamist hoolikalt läbi.
Samm-sammuline juhend on toodud vastas- 
küljel, et lihtsustada testi sooritamist. See ei 
asenda siiski testi üldisi kasutusjuhiseid.

Enne spermaproovi kogumist manuaalse 
stimulatsiooniga (masturbeerimisega), 
pange tähele järgnevat:
1. Oodake vähemalt 48 tundi, kuid mitte 

rohkem kui 7 päeva viimasest ejakulat- 
sioonist.

2. Ärge kasutage libesteid ega kreeme.
3. Ärge kasutage kondoomi.
4. Asetage testi kõik komponendid ja taimer 

tasapinnale. Ärge veel eemaldage sperma 
ülekandmise süstalt pakendist.

1. Koguge spermaproov seemnevedeliku 
kogumistopsi. Kui osa spermast läheb 
kaduma, visake see proov ära.  Loputage 
topsi AINULT kraaniveega. Oodake 
vähemalt 48 tundi, kuid mitte rohkem kui 
7 päeva (vt eestpoolt punkt 1) ja võtke 
uus proov.

2. Hoidke spermaga topsi püstises asendis 
tasasel pinnal toatemperatuuril vähemalt 
20 minutit, kuid mitte kauem kui 3 tundi 
(15-30 °C). Sperma muutub vedelamaks 
ja seda saab hõlpsasti testile kanda.

3. Segage spermat ettevaatlikult topsis süstla 
abil umbes 10 korda, kuni see on hästi 
segunenud.

4. Sisestage sperma ülekandmise süstal 
spermasse, vältides spermas olevaid 
mistahes tahkeid või kleepuvaid osakesi. 
Tõmmake süstlasse 0,1 ml spermat 
(jälgige süstlal olevaid mõõtühikuid). 
Vältige õhumullide tekkimist süstlasse. Kui 
see juhtub, lükake sperma süstlast välja ja 
tõmmake seejärel uuesti süstlasse.

5.  Lahusepudelil on kaks korki.  Avage pudel, 
keerates selleks anuma allosas olevat 
korki.

6. Sisestage sperma ülekandmise süstal 
lahusepudelisse ja lisage kogu sperma- 
proov (0,1 ml) anumasse.

7. Keerake kork tagasi peale ja segage 
lahusepudeli sisu, keerates seda õrnalt 
mitu korda tagurpidi. Ärge raputage 
anumat, kuna see võib tekitada vahu.

8. Laske lahusepudelil vedelike segune- 
miseks 2 minutit seista. Kui vedelikud ei 
segune, keerake pudel veel kord 
tagurpidi. Avage suletud pakend ja võtke 
testplaat välja. Asetage see puhtale ja 
kuivale tasapinnale.

9. Keerake lahusepudeli korgil olev väike ots 
pealt ära. Hoidke prooviseguga pudelit 
suunaga ülespoole, seejärel keerake see 
testplaadi kohal tagurpidi ja pigistage 
õrnalt, et tilgutada täpselt 6 tilka segu 
prooviavasse (S). Olge tähelepanelik, et 
mistahes vedelikku ei satuks tulemuste 
aknasse, mis on tähistatud tähtedega (T) 
ja (C).

Pärast 6 tilga proovisegu tilgutamist proovi- 
avasse oodake palun täpselt 7 minutit. 
Seejärel lugege testi tulemust.

Testitulemuste lugemiseks peate lihtsalt 
vaatama, kas kontrolltriip (C) on testile 
ilmunud või mitte. Kontrolltriibu (C) 
intensiivsus ei ole oluline.

Kui testile ilmub mistahes intensiivsusega 
kontrolltriip (C) ja testtriip (T), on testi tulemus 
positiivne.
Positiivne tulemus tähendab, et sperma- 
rakkude arv 1 ml spermas on vähemalt 20 
miljonit ning spermarakkude arvu peetakse 
munaraku viljastamiseks piisavaks.
Positiivne testitulemus ei tõesta siiski 
viljakust. Lisaks spermarakkude kontsentrat- 
sioonile on veel mitmeid tegureid, mis võivad 
mehe eostamisvõimet mõjutada. Seega, kui 
teie ja teie partner olete juba mitu kuud 
tulemusteta proovinud last saada, tuleks 
põhjalikeks viljakusuuringuteks pöörduda 
arsti poole.

Kui testile ilmub vaid kontrolltriip (C) ja 
testtriipu (T) EI ILMU, on testi tulemus 
negatiivne. Spermarakkude arv 1 ml spermas 
on vähem kui 20 miljonit.  Negatiivne 
testitulemus ei tähenda siiski viljatust.
Mõnedel meestel on spermarakkude arv 
nimetatust madalam, kuid nad on siiski 
suutnud loomulikul teel lapsi saada. Tuleb ka 
meeles pidada, et spermarakkude arv võib 
päeviti erineda. Seega on võimalik, et pärast 
mõningat ootamist saate uue testiga 
positiivse tulemuse. Soovitame teil siiski 
pöörduda testi tulemusega arsti poole ning 
lasta teha sperma täielik analüüs. Eriti oluline 
on arstiga rääkida sel juhul, kui teie ja teie 
partner olete mitu kuud edutult rasestuda 
püüdnud.

Kui tulemuste aknasse ei ilmu kontrolltriipu 
(C) või kui sinna ilmub ainult testtriip (T), ei 
ole test õigesti sooritatud ja see on kehtetu.
Testi tegemisel on oluline täpselt järgida 
juhendit. Sooritage test uuesti uue proovi ja 
uue testiga.

  Järgige juhendit
Kehaväline meditsiiniline 

diagnostikaseade
(välispidiseks kasutamiseks

Parim enne
         (vt pakendilt)

Hoiustada temperatuuril 2 °C 
    kuni 30 °C MITTE KÜLMUTADA

Etüleenoksiidiga steriliseerimine Mitte korduvkasutada

     Tootja       Piisab 1 testiks
Partii number

         (vt pakendilt)

Spetsiifilisus: 94,68%

• Käesolev test hindab vaid spermarakkude 
kontsentratsiooni. See ei tuvasta kõiki 
viljakusprobleeme.

• Käesolev test on ette nähtud kasutamiseks 
vaid kehaväliselt.

• Mitte sisse võtta.
• Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• Kaitsta otsese päikesevalguse eest, mitte 

külmutada. Hoiustada kuivas kohas 
temperatuuril 2 °C kuni 30 °C.

• Käesolev test on ette nähtud vaid 
ühekordseks kasutamiseks.

• Käesolevat testi ei saa kasutada 
rasestumisvastase meetodina, isaduse 
tuvastamiseks ega kaitseks sugulisel teel 
levivate haiguste eest.

• Testi kõik osad võib visata olmejäätmete 
hulka.

• Mitte kasutada pärast pakendile trükitud 
aegumistähtpäeva.

• Kehv silmanägemine, värvipimedus või 
halb valgus võivad mõjutada teie võimet 
testi tulemusi õigesti lugeda.
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 POSITIIVNE TESTITULEMUS



 1. SAMM                                                                                                                         

 4. SAMM                                                                                                        

 7. SAMM                                                                                                                             

 

Viljakustest

©

FertiQUICK
          ›...  et teada, mitte oodata ‹ 

 2. SAMM                                                                                           

 

 5. SAMM                                                                                                                         

 8. SAMM                                                                                                                          

 3. SAMM                                                                                                  

 6. SAMM                                                                                                                               

 9. SAMM                                                                                                                           

 TESTITULEMUSED

POSITIIVNE TESTITULEMUS

(C) (T) (S)

FertiQUICK

NEGATIIVNE TESTITULEMUS

(C) (T) (S)

FertiQUICK

KEHTETU TESTITULEMUS

(C) (T) (S)

FertiQUICK

(C) (T) (S)

FertiQUICK

SAMM-SAMMULISED JUHISED                                                                                       Enesetestimiseks

www.fertiquick.de

(C)
(T)

(S)

Armastusest elu vastu.

Koguge spermaproov kaasas olevasse 
seemnevedeliku kogumistopsi.

Hoidke spermaga topsi toatemperatuu-
ril vähemalt 20 minutit, kuid mitte 
kauem kui 3 tundi (15 °C–30 °C).

Segage sperma ülekandmise süstlaga 
proovi ettevaatlikult 10 korda.

Tõmmake süstlasse täpselt 0,1 ml jagu 
vedelat spermat (jälgige süstlal olevaid 
mõõtühikuid).

Avage pudel, keerates selleks pudeli 
allosas olevat korki.

Sisestage sperma ülekandmise süstal 
lahusepudelisse ja lisage kogu sperma- 
proov pudelisse.

Keerake lahusepudelile kork tagasi 
peale ja keerake see ÕRNALT tagurpi-
di, et vedelikud korralikult seguneksid. 
Mitte raputada!

Laske prooviseguga anumal 2 minutit 
seista.

Avage testplaadi pakend ja asetage 
testplaat tasapinnale. Keerake lahusep-
udeli korgil olev väike ots pealt ära ja 
pigistage pudelit õrnalt, et lisada 
täpselt 6 tilka spermaproovi segu 
testplaadil olevasse prooviavasse (S). 
Lugege testi tulemust täpselt 7 minuti 
pärast.


