Tulemuse aken

Maksimaalne
uriini tase
Ava uriiniproovi
kogumiseks

Ovulatsioonitest

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!

Ooteaja pikkus mõlema meetodi puhul

Asetage testpulk 5 minutiks fooliumpakendi peale.

Palun vaadake lehe teiselt poolelt edasist informatsiooni, kuidas tõlgendada testi tulemusi.
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CARE diagnostica GesmbH
Roemerstrasse 8, 2513 Moellersdorf,
Austria
E-Mail: mail@care.co.at, www.carediagnostica.com

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 testpulka osadeks!
Ainult välispidiseks kasutamiseks!
In-Vitro diagnostikaseade koduseks testimiseks.

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

Pakend sisaldab: karpi, fooliumpakendit koos testpulga ja
kuivatusainega ning kasutusjuhendit.

Enamike naiste jaoks, kellel on regulaarne menstruaaltsükkel,
on viis ovulatsioonitesti pulka piisav kogus üheks ovulatsiooni
korraks. Kui teie tsükkel on aga ebaregulaarne, võib teil vaja
minna lisa ovulatsioonitesti komplekti. Aega-ajalt võib juhtuda,
et menstruatsioonitsükli ajal ei ole olulist hLH taseme tõusu,
millest tulenevalt ei ole ka ovulatsiooni. Kui pärast kolme
järjestikust tsüklit (järgides korrektselt testi juhised) ei suuda Te
tuvastada hLH taseme tõusu, palun konsulteerige kindlasti oma
arstiga.

Taustainfo:
Seda testi kasutatakse ovulatsiooni aja ja seega ka
viljastumisperioodi tuvastamiseks. Siiski mõjutavad viljakust
mitmed tegurid ja ei ole võimalik eeldada, et sel perioodil Te
jääte kindlasti rasedaks. Kui Te vaatamata ovulatsioonitesti
kasutamisele ei ole rasestunud mitme kuu jooksul, palun
pöörduge oma arsti poole.

Palun lugege hoolikalt kasutusjuhendi mõlemat poolt.
Üldinfo:
Soovite oma partneriga peret luua? Ovulatsioonitest näitab,
kas ja millal teil ovulatsioon toimub. Ovulatsioon on aeg, mil
munarakk eraldub munajuhast. Fertiilses eas naistel on
hormoonitase (hLH  inimese luteiniseeriv hormoon) uriinis
vahemikus 3-15 IU/L. 24 tundi enne ovulatsiooni tõuseb
hormoonitase kuni 200 IU/L. See test tuvastabki hormooni järsu
tõusu, viidates võimalikule viljastumise hetkele. Spermatosoidid
elavad normaalsetes tingimustes naise kehas veel mitu päeva
ja võtab aega enne, kui seemnerakk munarakuni jõuab, tõuseb
hormoonitase, mis annab märku hetkest, mil seksuaalvahekord
viib suure tõenäosusega viljastumiseni. Pärast seda, üks-kaks
päeva pärast ovulatsiooni kehatemperatuur tõuseb, mis
omakorda tähistab ovulatsioonitsükli lõppu.
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Millal test läbi viia:
Asetage kettal olev nool numbrile, mis näitab teie
mensturatsioonitsükli pikkust päevades. Menstruatsioonitsükkel
on ajavahemik ühe menstrautsiooni aglusest kuni järgmise
menstruatsiooni esimese päevani. Kuupäevad, millal ovulatsioon
tõenäoliselt algab ja lõppeb, on näha väikestest ümmargustest
akendest kettal.
Näide: Kui tsükkel on 32-päevane, siis ovulatsiooni periood
algab 15. päeval pärast menstruatsiooni algust ja kestab kuni
20. päevani (või kuni positiivsete tulemuste saamiseni).
Kui ovulatsiooniperiood on kindlaks tehtud, tuleks testi läbi viia
(vastavalt pöördel olevatele juhistele) iga päev samal ajal, kuni
on saadud testi positiivsed tulemused.
Kui eelmised menstruaatsüklid on olnud erineva pikkusega
(ebaregulaarsed), siis palun kasutage viimase kuue tsükli lühimat
päevade arvu ovulatsiooniaja kindlaks määramisel.
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Tulemuste tõlgendamine
Kui tulemuse aknasse ilmub 2 lillat joont ja
alumine joon on sama tume või tumedam
kui ülemine joon, siis see tähendab, et olete
viljastumisvõimeline (alanud on
ovulatsioonitsükkel).
Teil ei ole vaja järgnevatel päevadel
(ovulatsioonitsükli ajal) uuesti testi korrata,
hoidke allesjäänud ovulatsioonitestid
järgmisteks tsükliteks (kui vaja).
Kui tulemuse aknasse ilmub kaks lillat joont
ja ülemine joon on oluliselt tumedam kui
alumine joon, siis see tähendab, et test on
küll korralikult läbiviidud, kuid
ovulatsioonitsükkel ei ole veel alanud.
Sama tulemus on ühe joone ilmumise korral.
Sellisel juhul peate testima ennast järgmistel
päevadel, kuni positiivse tulemuseni.
Testi tulemus on kehtetu, kui 5-10 minuti jooksul ei teki tulemuse
aknasse ühtegi joont või siis tekib ainult alumine testjoon.
Selle 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.
Kui testi tulemusi loetakse hiljem kui 10 minutit peale testi
läbiviimist, ei ole tulemused enam usaldusväärsed.
OLULINE INFO:
See on immunoloogilne test, mis tuvastab inimese luteiniseerivat
hormooni (hLH) uriinist. Suurenenud hLH tase uriinis näitab, et
suure tõenäosusega on alanud (kuid mitte kindlasti)
ovulatsioonitsükkel. Kui hLH tase ei ole tõusnud, ei tähenda
see alati, et ovulatsioonitsüklit ei teki. Testi biomaterjalist
komponendid (nagu näiteks antikehad) on potentsiaalselt
nakkusohtlikud materialid, kuid ei kujuta Teie tervisele mingit
ohtu, kui test on läbiviidud vastavalt kasutusjuhendile.
Seda testi ei tohiks kasutada rasestumise vältimiseks.
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