Tulemuse aken

maksimaalne
uriini tase
ava uriiniproovi
kogumiseks

Menopausitest

Testi läbiviimise meetodid

Kasta testipulk topsi kogutud uriini sisse
3 sekundiks (vaata pilti 2)

Pilt 2

Topsi ja testpulgaga testimine

Ärge avage fooliumpakendit enne, kui te ei ole valmis testi läbi viima.

Ainult testpulgaga testimine

Pilt 1

Hoia testpulka uriinijoa all 3 sekundit (vaata
pilti 1).

Pane tähele: jälgige maksimaalset uriini
taset!

Asetage testpulk 10 minutiks fooliumpakendi peale.

Palun vaadake lehe teiselt poolelt edasist informatsiooni ja seda, kuidas hinnata ja lugeda testi
tulemusi.

Tulemuste tõlgendamine

Kui tulemuse aknasse ilmub 2 lillat
joont ja alumine joon on sama tume
või tumedam kui ülemine joon, siis
teie testi vastus on positiivne.
Te peaksite kordama testi teise testpulgaga täpselt nädala aja pärast. Ainult siis,
kui mõlemad testid on andnud positiivse
tulemuse, võite eeldada, et teil on alanud
menopaus.

Kui tulemuse aknasse ilmub kaks
lillat joont ja ülemine joon on sama
tume või oluliselt tumedam kui
alumine, siis see tähendab, et test
on korrektselt läbiviidud, kuid
menopaus ei ole veel alanud.
Testi tulemus on kehtetu, kui 5-10 minuti jooksul ei
teki tulemuse aknasse ühtegi joont või kui tekib ainult
ülemine testjoon.
Kehtetu tulemuse põhjuseks võib olla kahjustunud
fooliumpakend, testi vale säilitamine või näiteks
vähene uriini kogus. Kui selline olukord tekib,
tagastage test Care diagnostica tooteesindajale ja
sellele leitakse lahendus.
Tulemus on negatiivne ka siis, kui ainult üks joon
tekib. Sellisel juhul ei ole vaja teist testpulka kasutada.
CARE diagnostica GesmbH
Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf, Austria
E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com
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Mõned näpunäited

Enne testimist, lugege hoolikalt
juhendit!
Hoidke lastele kättesaamatus
kohas!
Ärge kasutage testi peale
säilivustähtaja möödumist!
Säilitada temperatuuril 39°- 86°F
(4°- 30°C).
Test on ühekordseks kasutamiseks.
Ärge võtke testkpulka osadeks!
Ainult välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks
testimiseks.

Lisaks vajate: kella ja vajadusel anumat (topsi)
uriini kogumiseks.

Pakend sisaldab:
karpi, kaks fooliumpakendis ja kuivatusainega
testpulka ja kasutusjuhendit.

Ka mõned ravimid, mis sisaldavad FSH-d, võivad
testi tulemusi moonutada. Samuti võib test anda
valetulemusi, kui testite (enda teadmata) raseduse
ajal.

Taustainfo
Menopausitest tuvastab postmenopausi algust. Kuna
menopausi mõjutavad mitmed tegurid, ei ole võimalik
olla täiesti kindel, et olete jõudnud postmenopausini.
Sellest tulenevalt, ei tohiks te selle testi põhjal teha
üksinda ühtegi meditsiinilist otsust, vaid palun
pöörduge kindlasti oma arsti poole.

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.
Üldinfo
Kas mul on juba menopaus? Testiga on võimalik
tuvastada, kas te olete juba jõudnud menopausi
üleminekufaasi. Seda üleminekufaasi ehk aega
pärast viimast menstruaaltsüklit, teatakse ka kui
postmenopausi. Postmenopaus algab umbes 50ndatel eluaastatel.
Menopausi alguses mängib olulist rolli hormoonide
taseme kõikumine. Hormoonitaseme tootmise
kõikumisest tulenevalt tekivad menopausile
iseloomulikud sümptomid: kuumahood, sügelus
intiimpiirkonnas, higistamine, unetus, depressioon,
südameprobleemid, libiido langus, silmade kuivus,
liigeste valulikkus ja probleemid ainevahetusega.
Millal testi läbi viia?
Testi võib läbiviia ükskõik millisel ajahetkel, aga testi
läbiviimiseks soovitatakse siiski kasutada hommikust
uriiniproovi, kuna sellel ajahetkel on FSH
konsentratsioon uriinis kõige kõrgem.
OLULINE INFO
See on immunoloogiline test, mis aitab tuvastada
FSH taset (follikuleid-stimuleeriv hormoon) uriinist.
Suurenenud FSH tase uriinis viitab, et suure tõenäosusega on alanud menopaus, kuid testi tulemus ei
ole kindlasti lõplik. Vastupidiselt, kui FSH tase ei ole
tõusnud, ei tähenda see alati, et menopaus ei ole
veel alanud. Testi biomaterjalist komponendid (nagu
näiteks antikehad) on potentsiaalselt nakkusohtlikud
materialid, kuid ei kujuta Teie tervisele mingit ohtu,
kui test on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile.
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