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 • 1 tesztkazetta fóliacsomagolásban
 • 1 üveg mintahígító puffer oldattal
 • 1 fecskendő az ondófolyadék felszívásához

Komponensek

 • 1 pohár az ondófolyadék összegyűjtésére
 • 1 használati utasítás

Szimbólumok magyarázata

Teljesítményadatok: 

Referenciateszt

Férfi  
termékenységi
Gyorsteszt

Pozitív Negatív Összesen

Pozitív 97 5 102

Negatív 3 89 92

Összesen 100 94 194

Érzékenység: 97,00 %  Specifi citás: 94,68 %  Pontosság: 95,10 %

Vegye fi gyelembe a használati 
utasításban leírtakat!

In vitro diagnosztikum
(Testen kívüli alkalmazásra)

Lejárati dátum (lásd a csomagoláson 
lévő nyomtatott szöveget)

2 °C –  30 °C hőmérsékleten, száraz 
helyen tárolandó. Nem fagyasztható.

A tartalma 1 vizsgálathoz
elegendő

Ne
használja újra!

Gyártó Etilén-oxiddal 
sterilizálva

Tételszám (lásd a csomagoláson 
lévő nyomtatott szöveget)

Reakcióidő a tesztkazettában Saját felhasználásra való gyorsteszt
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GYORSTESZT

Férfi  termékenység
A spermiumok ondóbeli koncentrációjának 
meghatározására szolgáló gyorsteszt 

Ha gyermeket akarunk, fontos az elegendő spermaszám Mire kell fi gyelnem?

A nem szándékosan gyermektelen párok gyakran kérdezik, mi ennek az oka. 
Ha az ok a férfi nél keresendő, az ondófolyadékban található átlag alatti 
spermiumszám lehet felelős a fogamzás elmaradásáért.

Derítse ki, mi a helyzet: nemzőképességi gyorsteszt

A nemzőképességi gyorsteszttel gyorsan és biztonságosan meghatározható, 
hogy az ondófolyadék elegendő spermiumot tartalmaz-e a nemzéshez. 
Ha ez nem így van, beszélje meg orvosával a továbbiakat.

Mennyire megbízható a Veroval® teszt?

A nemzőképességi gyorstesztet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a modern 
diagnosztika pontosságát és biztonságosságát otthoni, saját használatra is 
elérhetővé tegyék. A gyorsteszt meghatározza, hogy a spermaszám a normál 
tartományon belül (a WHO 4. számú kézikönyv szerint, 
min. 20 millió spermium/ml) van-e vagy sem. A teljesítőképesség-értékelési 
vizsgálatokkal megállapított megbízhatóság több, mint 95 %.

A teszt elvégzése bonyolult?

Nem: Önnek mindössze tiszta kezekre, egy órára és egy lapos asztalfelületre 
van szüksége. A teszt pontos menete a hátoldalon található. A használati 
utasítás fi gyelmes elolvasásával megtudhatja, hogyan kell az eredményeket 
meghatározni és értelmezni. Tanácsos minden részletet megérteni a teszt 
elvégzése előtt.

Figyelmeztetések és fontos információk:

 • Ez a teszt kizárólag testen kívüli alkalmazásra szolgál.

 • Egyik tesztkomponenst se vegye be.

 • Ügyeljen arra, hogy a mintahígító puffer ne kerüljön bőrre vagy szembe.

 • Tartsa a tesztet gyermekektől elzárva.

 • Ne tegye ki a tesztet közvetlen napfénynek vagy fagynak. Nem fagyasztható. 
Száraz helyen tárolandó 2 °C és 30 °C között.

 • A teszt kizárólag egyszer használatos.

 • Az összes tesztkomponens a háztartási hulladékba dobható.

 • A termék csak a csomagolásra nyomtatott lejárati dátumig használható.

 • A gyenge látás, a színvakság vagy a nem megfelelő világítás akadályozhatja 
a teszt megfelelő kiértékelését.

 • Téves teszteredményekez vezethet, ha a használati utasítást nem követik 
megfelelően. A végleges diagnózist orvosnak kell felállítania.

 • Ne használja a tesztet, ha a csomagolás sérült. Ne használjon sérült 
tesztkomponenseket.

 • A fóliatasak felnyitása után a tesztet azonnal vagy egy órán belül 
el kell végezni.

A teszt előkészítése:

Kérjük, vegye fi gyelembe a következőket, az ondó manuális stimuláció 
(maszturbáció) révén történő kinyerése előtt:

 • Legalább 48 órát, de maximum 7 napot várjon az utolsó ejakuláció után.

 • Ne használjon sikosító anyagokat vagy testápolókat.

 • Ne használjon óvszert.

Fontos megjegyzés:
Ez a teszt csak a spermiumkoncentrációt vizsgálja, és nem képes további információkat adni a termékenységre vonatkozóan. 
Ez a teszt nem alkalmas fogamzásgátlásra, apaság igazolására vagy nemi úton terjedő betegségek elleni védelemre.

www.veroval.hu



Férfi  termékenységi
gyorsteszt saját felhasználásra
És így kell elvégezni: 
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GYORSTESZT

Ha a teszteredmény egy vonalat mutat a kontrollmezőben 
(C) és NEM mutat semmilyen vonalat a tesztmezőkben 
(T), akkor a teszt negatív. Az Ön spermaszáma tehát 
20 millió/ml alatt van.

A negatív eredmény önmagában nem bizonyítja 
a meddőséget. Egyes férfi ak ennek ellenére képesek 
természetes úton gyermekeket nemzeni. Ezen túlmenően 
a spermaszám napról napra is változhat, így egy új 
vizsgálati eljárás egy új gyorsteszttel pozitív eredményhez 
vezethet. A helyzet további tisztázása érdekében keresse 
fel orvosát és végeztessen azonnal teljes ondóanalízist, 
ha Ön és partnere már több hónapja sikertelenül 
próbálkozik a gyermeknemzéssel.

Ha a kontrollmezőben (C) nem képződik semmilyen 
vonal vagy csak egy tesztvonal (T) képződik, a teszt hibás 
vagy helytelenül hajtották végre, tehát érvénytelen. 
Ilyen esetben a teszt ekkor nem ad választ a sperma-
számmal kapcsolatos kérdésre. Ismételje meg a tesztet 
új tesztkazettával és ügyeljen rá, hogy legalább 48 órát 
és maximum 7 napot várjon az utolsó ejakuláció után.

Ha mind a kontrollvonal (C), mind a tesztvonal (T) 
látható, az eredmény pozitív. Ez az eredmény azt jelenti, 
hogy az Ön spermaszáma min. 20 millió/ml, tehát 
elegendő spermaszámmal rendelkezik a nemzéshez.

A pozitív eredmény még nem jelenti azt, hogy Ön 
nemzőképes. Van ugyanis számos egyéb tényező, amely 
befolyásolja a férfi  nemzőképességét. Néhány hónapnyi 
sikertelen nemzési kísérlet után Önnek és partnerének 
érdemes orvoshoz fordulnia a helyzet további tisztázására.

Negatív eredmény Érvénytelen eredményPozitív eredmény

Az eredmény kiértékeléséhez először állapítsa meg, hogy a tesztablakban a (C) alatt látható-e egy vonal. Lényegtelen, hogy a kontrollvonal 
mennyire hangsúlyos.

 • Helyezze a tesztkomponenseket maga elé, az asztalra. Csomagolja 
ki a fecskendőt. Még ne nyissa ki a tesztkazettát tartalmazó fóliatasakot!

Tartalom:
(1) 1 pohár az ondófolyadék összegyűjtéséhez
(2) 1 fecskendő az ondófolyadék felszívásához
(3) 1 üveg mintahígító puffer oldattal
(4) 1 tesztkazetta fóliacsomagolásban

 • A mintahígító 
puffert tartalmazó 
üveg kétrészes 
zárószerkezettel 
rendelkezik. 
Nyissa ki az üveget 
az alsó (széles) 
záróperemnél 
a teljes zárószerkezet 
lecsavarásával.

 • Most vezesse be 
a fecskendőt (2) 
az üveg nyílásán 
(3) keresztül, 
és a teljes 
mintamennyiséget 
(0,1 ml) 
fecskendezze bele 
az üvegbe.

 • Gyűjtse össze az ondófolyadékot a mellékelt 
pohárban (1). Ha az ondófolyadék veszendőbe megy, 
dobja ki a teljes mintát, és a poharat vezetékes vízzel 
(1) öblítse ki. Várjon 48 órát, de maximum 7 napot az 
utolsó ejakuláció után, mielőtt új mintát venne).
 • Hagyja a mintát legalább 20 percig (de 3 óránál nem 
hosszabb ideig) szobahőmérsékleten (15 °C – 30 °C) 
állni egy sík felületen.

 • Csavarja vissza a zárószerkezetet és óvatos forgó 
mozdulatokkal keverje össze az üveg (3) tartalmát.
 • Az üveget (3) ne rázza fel, mivel ez 
habképződéshez vezet.

 • Az üveget a mintával hagyja 2 percig állni, és ügyeljen arra, hogy az egész 
anyag jól elkeveredjen. Ha ez nem történik meg, forgó mozdulatokkal keverje 
meg ismét az üveget.
 • Most nyissa ki a tesztkazettát (4) tartalmazó fóliatasakot, és helyezze tiszta, 
száraz, sík felületre.

 • Csavarja le az üveg (3) felső fedelét, és csepegtessen pontosan 6 cseppet 
a tesztkazetta (1) kerek alkalmazási területére (S). Ügyeljen arra, hogy az 
eredményablakra (T) vagy (C) ne kerüljön folyadék. A cseppek 
hozzáadása után ne érintse meg és ne mozdítsa el a tesztkazettát.
 • A 6 csepp hozzáadása után pontosan 7 perccel olvassa le az eredményt.

 • Óvatosan keverje meg 
a pohárban a mintát 
a fecskendővel (2) 
kb. 10 x.

 • A fecskendőt (2) helyezze be az ondófolyadékba, 
elkerülve a szilárd vagy ragadós anyagot. 
A sperma felszívásához húzza vissza a fecskendő 
dugattyúját pontosan a 0,1 ml jelzésig. 
Ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek 
légbuborékok. Ennek érdekében vegye 
ki többször a fecskendőt, nyomja ki belőle 
a levegőt, majd szívjon fel további 
ondófolyadékot.

15 °C – 30 °C


