
  

LH 
Egylépéses Ovulációs Tesztcsík 

(Vizelet) 
Használati Utasítás 

 FLH-111 magyar  
Gyors, egylépéses vizsgálat a luteinizáló hormon (LH) kvalitatív kimutatására vizeletbıl. 
Csak laboratóriumi in vitro diagnosztikai felhasználásra! 

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

Az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) gyors immunkromatográfiás vizsgálat a vizelet 
luteinizáló hormon (LH) szintjének kvalitatív kimutatására, segítve az ovuláció meghatározását. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A petefészekbıl érett petesejt szabadul ki az ovuláció esetén. A petesejt a petevezetékben halad és kész a 
megtermékenyülésre. A terhességhez a kiszabadult petesejtnek 24 órán belül spermiummal meg kell ter-
mékenyülnie. Az ovulációt közvetlenül megelızıen a szervezet nagy mennyiségő luteinizáló hormont 
(LH) termel, amely kiváltja egy érett petesejt kibocsájtását a petefészekbıl. Ez LH csúcsként ismeretes és 
szokásosan menstruációs ciklus közepén jelentkezik.1 
Az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) teljes rendszer az ovulációs idejének és a termékenység 
csúcsának elırejelzésére. Ebben a termékenységi idıszakban jön létre a legtöbb terhesség. 
Az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) kimutatja az LH csúcsot a vizeletbıl, amely jelzi, hogy 
az ovuláció a következı 24-36 órában várhatóan bekövetkezik. Az emelkedett LH szint szelektív kimuta-
tására a teszt monoklonális LH antitestek kombinációjának módszerét alkalmazza. Fontos megjegyezni, 
hogy az LH csúcs és az ovuláció egy-egy ciklusban el is maradhat. 

REAGENSEK 

A teszt anti-LH részecskéket és membránhoz kötött anti-LH antitestet tartalmaz. 

FIGYELMEZTETÉS 

• Csak laboratóriumi in vitro diagnosztikai felhasználásra! Ne használja a lejárati idı után! 
• Ne egyen, igyon, dohányozzon azon a területen, ahol a vizsgálatot végzi! 
• Ne nyissa fel a mőanyag csomagolást, amíg fel nem készült a vizsgálatra 
• A mintavételi eszközöket és a tesztet fertızı anyagként kell kezelni! 
• A vizsgálathoz használt eszközöket a vonatkozó elıírások szerint kell megsemmisíteni! 
• A nedvesség és a hımérséklet kedvezıtlenül befolyásolhatja vizsgálat eredményét. 

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS 

Mőanyag csomagolásban tárolja szobahımérsékleten, vagy hőtıben (2–30oC). A teszt stabil a mőanyag 
csomagoláson, vagy a fémdobozon feltüntetett lejárati idıig. Felhasználásig a tesztet tartsa a zárt csoma-
golásban. NE FAGYASSZA LE ! Ne használjon fel a lejárt tesztet! 
MEGJEGYZÉS: A fémdoboz kinyitását követıen a tesztcsíkok 90 napig használhatók. 

MINTAVÉTEL ÉS EL İKÉSZÍTÉS 

• Határozza meg a mintavétel optimális idıpontját. A legjobb eredmény érdekében minden nap közelítı-
leg azonos idıben, a délutáni órákban vegyen vizeletmintát. Ne vegyen közvetlen ébredés után mintát. 

• Csökkentse a folyadékbevitelt 2 órával a mintavétel elıtt. 
• Rögzítse a mintavétel dátumát, idejét és az eredményt a Használati Utasítás végén található. 

„Eredmény táblázat” használatával. 
• A vizelet szobahımérsékleten 8 órán, 2-8oC-on hőtve 24 órán keresztül tárolható. Ne fagyassza le! A 

legjobb, ha a vizeletet a mintavétel napján vizsgálja. Hőtött mintát hagyja szobahımérsékletőre mele-
gedni a vizsgálat elıtt. A mintát ne rázza fel, ha üledék képzıdött, hagyja az üledéket az edény alján. 
Csak tiszta vizeletet használjon a győjtött vizelet tetejérıl. 

ANYAGOK 

Készlet tartalmazza 

•Tesztcsík                                                                                    •  Használati Utasítás. 

Készlet nem tartalmazza 

•Vizeletpohár.                                                                              •  Stopperóra 

MIKOR KEZDJE A VIZSGÁLATOT? 

Elıször határozza meg a menstruációs ciklus hosszát. A menstruációs ciklus hossza azon napok száma, 
amely a menstruációs vérzés elsı napjától a következı periódus elsı napjáig tart. 
Ezután számolja ki a vizsgálat kezdési napját. A táblázat elsı sorában a menstruációs ciklus napjainak 
számát, a második sorában az LH vizsgálat kezdési idıpontját találja. 

Menstruációs ciklus hossza 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
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Kezdési napok száma 

A táblázatból határozza meg a vizsgálat elsı napját. A kezdés napja az, amelynél a két oszlop találkozik. 
Ettıl a naptól kezdve kell még 5 napon át folytatni a vizsgálatot. 
Megjegyzés: Ha bizonytalan a menstruációs ciklus hossza, használja a legrövidebb ciklus idıt (21 nap) a 
táblázatból. Ebben az esetben szükségessé válhat a vizsgálat öt napon túl is. 

Példa: A havi menstruációs ciklus szokásosan 28 nap. A táblázat alapján számolva, az utolsó menstruá-
ció ebben a hónapban 3.-án kezdıdött, ehhez 11 napot hozzáadva, beleszámítva a kezdési napot is, a hó-
nap 13. napját kapja. Ezen a napon kell a vizsgálatot kezdeni és öt napon keresztül folytatni a hónap 17.-
ig. 

Mintavételi Naptár 
Vasárnap Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
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()– a ciklus elsı napja                      < >– a mintavétel elsı napja 
HASZNÁLAT 

A vizsgálat elıtt hagyja a tesztet, a mintát és /vagy a kontrollokat szobahımérsékleten (15-30 oC), 
a hımérséklet kiegyenlítıdéséig. 
1. Határozza meg a vizsgálat elsı napját az elıbbiek szerint. (Lásd: Mikor kezdje a vizsgálatot?) 
2. A szobahımérséklető  mőanyag dobozból  vegyen ki egy tesztcsíkot és azonnal zárja használja fel.  

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel a doboz elsı kinyitási dátumát. Az elsı nyitás után a felhasználhatóság   
90 nap. A tesztcsík kivétele után azonnal a tegye vissza a doboz tetejét! 

3. Függılegesen tartva a nyilak irányában merítse a tesztcsíkot a vizeletmintába 10-15 másodperig. 
Ne merítse a tesztcsíkot MAX jelzésnél mélyebbre. 

4. Vegye ki a tesztcsíkot a vizeletmintából, helyezze jelzéssel felfelé, jól megvilágított, nem nedvszívó, 
vízszintes felületre, és kezdje meg az idımérést. (Lásd ábra) Várjon, amíg a színes csík/csíkok megje-
lennek. 5 perc múlva olvassa le az eredményt! 10 perc múlva már ne értékelje a tesztet! 

 

 
ÉRTÉKELÉS 

POZITÍV: Két vonal jelenik meg a tesztcsíkon. Egy színes vonal a teszt zónában (T) és egy színes 
vonal a kontroll zónában (C). Ez jelzi, hogy a következı 24-36 órában az ovuláció bekövetkezhet. 

NEGATÍV: Két színes vonal látható, de a teszt zónában (T) a vonal világosabb, mint a kontroll 
zónában (C) lévı vonal. Ez jelzi, hogy LH csúcs még nem mutatható ki. 

NEM ÉRTÉKELHET İ: A kontroll vonal nem jelenik meg. A hibát a nem megfelelı mennyiségő 
minta, vagy a kivitelezés okozhatja. A vizsgálatot új tesztcsík felhasználásával meg kell ismételni! Az is-
métlıdı hibáról tájékoztassa a forgalmazót. 

MINİSÉGELLENİRZÉS 

Az eljárás ellenırzését a teszt tartalmazza. A kontroll ablakban (C) megjelenı színes csík az eljárás belsı 
ellenırzése. Megerısíti, hogy a minta mennyisége elegendı volt, a felszívódás megfelelıen mőködött és 
az elıírás szerint használta a tesztet. 
Pozitív eredmény azt mutatja, hogy a vizeletminta LH szintje olyan magas, amely az ovuláció kezdetét 
jelzi. Az ovuláció 24-36 óra múlva bekövetkezhet. 
Negatív eredmény azt jelzi, hogy az LH csúcs még nem mutatható ki, és a napi vizsgálatot folytatni kell. 
Nem minden esetben jelentkezik az ovuláció a ciklus közepén, ezért lehetséges, hogy a kiválasztott vizs-
gálati napokon nem jelentkezik pozitív eredmény. Pozitív eredmény hiányában a vizsgálatot néhány nap-
pal tovább kell végezni az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsíkkal (Vizelet). További negatív eredmény 
esetén ismételje meg a tesztet a következı ciklusban. 

VIZSGÁLAT KORLÁTAI 

1. Csak laboratóriumi in vitro diagnosztikai felhasználásra! 
2. A teszt nem használható születésszabályozásra. 
3. Az eredményt nem befolyásolják a fájdalomcsillapítók, antibiotikumok, és a szokásos gyógyszerek. Az 

LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) használatának idejére fel kell függeszteni az LH és a hCG 
tartalmú gyógyszerek szedését, mert ezek befolyásolhatják a teszt eredményét. A teszt nem mőködik 
megfelelıen terhességnél, menopauzában, vagy fogamzásgátlók szedésekor. 

4. Gyermekektıl tartsuk távol a tesztcsíkot! 

VIZSGÁLAT JELLEMZ İI 

Laboratóriumi tanulmányok alapján az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) érzékenysége  
40 mIU /ml, pontossága 99,0%. 

KÖLCSÖNHATÁSOK 
Az LH Egylépéses Ovulációs Tesztcsíkot (Vizelet) vizsgálták ismert gyógyszerekkel és hormonokkal, 
mint FSH (1,000 mIU/ml); TSH (1,000 mIU/ml), hCG (10,000 mIU/ml). A vizsgált szinten ezek az anya-
gok nem befolyásolták a teszt eredményét. 

KÉRDÉSEK (K) ÉS VÁLASZOK (V) 

1. K: Használható-e az LH Ovulációs Tesztcsík fogamzásgátlásra? 
V:  Nem, a teszt nem használható fogamzásgátlásra.  

2. K: Befolyásolja-e a teszt eredményét alkohol vagy gyógyszerek fogyasztása? 
 V: Általában nem, de hormonkezelés esetén kérje orvosa tanácsát. Fogamzásgátló gyógyszerek szedé-

se, szoptatás, vagy terhesség befolyásolhatja az eredményt. 

3. K: Mennyi ideig láthatók a csíkok? 
V: Pontos eredmény érdekében az eredményt 5 perc múlva kell leolvasni. Pozitív eredmény soha nem 

tőnik el. A színes vonalak sötétebbek lehetnek, és elszínezıdhet a háttér is néhány óra múlva. A rea-
gensek beszáradása akadályozza az áramlást, ezért a teszt zónában értékelt negatív eredmény is mu-
tathat halvány, másodlagos színes vonalat. Ezért  már 10 perc után a teszt nem értékelhetı és a 
tesztcsíkot dobja el! 

4. K: Ha pozitív az eredmény, melyik a legjobb idıszak az érintkezésre? 
V: Az ovuláció valószínőleg 24-36 órán belül bekövetkezhet. Ez a legtermékenyebb idıszak. Ebben az 

idıszakban ajánlott a szexuális kapcsolat. 

5. K: Helyettesíti-e a teszt az alaphımérséklet mérési módszert? 
V: A test alaphımérsékletének változása elsısorban azt jelzi, hogy az ovuláció megtörtént. Az LH 

Egylépéses Ovulációs Tesztcsík (Vizelet) jelzi, hogy az ovuláció hamarosan bekövetkezhet. 

6. K: Biztosítja-e a pozitív eredmény a terhesség bekövetkeztét az ovuláció idején történt érintke-
zés után? 

V: A terhesség létrejöttét számos tényezı befolyásolhatja. Gyakran szükséges lehet a teszt használatá-
ra, 3-4 hónapig, hogy a kívánt terhességet elérje. Orvossal kell konzultálni, ha 3-4 hónap alatt a ter-
hesség nem jön létre. 

7. K: Milyen gyorsan lehet a terhességet megállapítani? 
V: Gyors terhességi teszttel a terhesség az elsı elmaradt periódus után kimutatható. 

8. K: A nap milyen idıszakában végezzem el a vizsgálatot? Szükséges-e az elsı reggeli vizelet hasz-
nálata? 

 V:  Nem javasoljuk a reggeli elsı vizelet vizsgálatát, a nap bármely más idıpontja megfelelı, de a dél-
utáni órában vett vizeletminta a legmegfelelıbb. Az eredmény érdekében próbálja meg a vizeletmin-
tákat minden nap ugyanabban az idıben venni. 

9. K : Nagy mennyiségő folyadék fogyasztása befolyásolhatja-e az eredményt? 
 V: Nagy mennyiségő folyadék fogyasztása a vizsgálat elıtt hígíthatja a vizelet hormontartalmát. Java-

soljuk, hogy a vizsgálat elıtt 2 órával korlátozza a folyadékfogyasztását. 

EREDMÉNY ÉRTÉKEL İLAP 
Teszt Dátum Mintavétel ideje Eredmény 
1. nap    
2. nap    
3. nap    
4. nap    
5. nap    
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