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Eesti
KASUTUSOTSTARVE
LH ovulatsiooni kiirtest on kiirkromatograafiline immunoanalüüs luteiniseeriva hormooni (LH) kvalitatiivseks
tuvastamiseks uriinis, et aidata tuvastada ovulatsiooni.
KOKKUVÕTE
Ovulatsioon on munaraku vabanemine munasarjast. Seejärel liigub munarakk munajuhasse, kus see on
viljastamiseks valmis. Raseduse tekkimiseks peab munarakk olema spermaga viljastatud 24 tunni jooksul pärast
selle vabanemist. Vahetult enne ovulatsiooni toodab keha suures koguses luteiniseerivat hormooni (LH), mis
käivitab küpsenud munaraku vabanemise munasarjast. See "LH tõus" toimub tavaliselt menstruaaltsükli keskel.1
LH ovulatsiooni kiirtest on terviklik süsteem, mis aitab ennustada ovulatsiooni aega ja viljakuse tipphetki. Just
sel viljakal ajal on rasedus kõige tõenäolisem. LH ovulatsiooni kiirtest tuvastab LH tõusu uriinis, andes märku, et
ovulatsioon toimub tõenäoliselt järgmise 24–36 tunni jooksul. Test kasutab kõrgenenud LH tasemete
selektiivseks tuvastamiseks antikehade kombinatsiooni, sealhulgas monoklonaalset LH antikeha.
Tähtis: LH tõus ja ovulatsioon ei pruugi ilmneda kõigi menstruaaltsüklite jooksul.
PÕHIMÕTE
Ovulatsioon on munaraku vabanemine munasarjast. Seejärel liigub munarakk munajuhasse, kus see on
viljastamiseks valmis. Raseduse tekkimiseks peab munaraku viljastama spermaga 24 tunni jooksul pärast selle
vabanemist. Vahetult enne ovulatsiooni toodab keha suures koguses luteiniseerivat hormooni (LH), mis
käivitab küpsenud munaraku vabanemise munasarjast. Seda nimetatakse "LH hüppeliseks tõusuks" ja see
toimub tavaliselt menstruaaltsükli keskel. Just sel viljakal ajal on rasedus kõige tõenäolisem. Oluline on
märkida, et LH tõus ja ovulatsioon ei pruugi kõigis tsüklites esineda.
LH ovulatsiooni test on kiire külgvoolu immuunanalüüs LH tõusude kvalitatiivseks tuvastamiseks uriinis, mis
annab märku, et ovulatsioon toimub tõenäoliselt järgmise 24–36 tunni jooksul. Test kasutab kõrgenenud LH
tasemete selektiivseks tuvastamiseks antikehade kombinatsiooni, sealhulgas monoklonaalset LH antikeha.
PROOVI KOGUMINE JA ETTEVALMISTAMINE
• Määrake uriini kogumise optimaalne aeg. Parimate tulemuste saavutamiseks koguge uriini iga päev
ligikaudu samal kellaajal. Mõned naised on leidnud, et nende parim aegon pärast kella 12. Ärge kasutage
esimest hommikust uriiniproovi pärast ärkamist.
• Vähendage vedeliku tarbimist umbes 2 tundi enne uriini kogumist.
• Märkige üles uriini kogumise kuupäev, tsükli päev ja kellaaeg. Vaadake selle pakendi infolehe lõpus olevat
TESTITULEMUSTE TABELIT.
• Uriin säilib toatemperatuuril kuni 8 tundi või 2-8°C juures kuni 24 tundi. Mitte hoida sügavkülmas. Parimate
tulemuste saamiseks testige uriini samal päeval, kui seda kogusite. Kui see on külmkapis, laske uriinil enne
testimist soojeneda toatemperatuurini. Ärge raputage konteinerit. Kui kogumismahuti põhjas tekib sete,
laske settel settida. Kasutage ainult konteineri ülaosast pärinevat uriini.
ETTEVAATUSABINÕUD
Palun lugege enne testi sooritamist läbi kogu selles pakendi infolehes olev teave.
 Ärge kasutage pärast pakendile trükitud kõlblikkusaega.
 Ärge kasutage, kui pakend on rebenenud või kahjustatud.
 Hoida kuivas kohas temperatuuril 2-30°C või 36-86°F. Mitte hoida sügavkülmas.
 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 Ärge avage testipulga kotti enne, kui olete testi alustamiseks valmis.
 In vitro diagnostiliseks kasutamiseks. Ei tohi seespidiselt võtta.
 Kasutatud test tuleb kohalike eeskirjade kohaselt ära visata.
TESTIMISEKS VAJALIK
Pakendis kaasas: Testipulgad, infoleht.
Vajalik, kuid ei ole kaasas: Proovide kogumise mahutid, Taimer.
KASUTAMINE
MILLAL TESTIMA ALUSTADA?
See komplekt sisaldab 5 testi, mis võimaldavad teil testida mitme päeva jooksul, et leida oma kõige viljakam
aeg. Arvutage alloleva diagrammi abil, millal testimist alustada.
1)
Esmalt määrake oma menstruaaltsükli pikkus. Teie menstruaaltsükli pikkus on päevade arv
menstruatsiooni esimesest päevast (menstruaalverejooks) kuni viimase päevani enne järgmise
menstruatsiooni algust.
2)
Järgmiseks määrake päevade arv peale menstruatsiooni, millega tuleb arvestada. Leidke menstruaaltsükli
pikkus alloleva tabeli esimeselt realt ja lugege vastavat numbrit teisest reast. See on päevade arv pärast
menstruatsiooni testimise alustamiseks.
3)
Vaadake allolevat näidet ja näidiskalendrit, et määrata, millisel päeval peaksite testimist alustama. LH
testimisel EI TOHI kasutada esimest hommikust uriini. Parimate tulemuste saamiseks peaksite testima iga
päev umbes samal kellaajal. Umbes 2 tundi enne testimist peaksite oma vedeliku tarbimist vähendama.
Millal testimist alustada (Tabel)
Menstruaaltsükli
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
pikkus
Päevade arv
6
6 7
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Näide: Minu tavaline tsükli pikkus on 28 päeva. Minu viimane menstruatsioon algas 3ndal. Tabel „Millal
testimist alustada” näitab, et loen ette 11 päeva alates 3. kuupäevast. Kui loen kalendris 11 päeva ette, avastan,
et kogun ja testin uriini alates 13. kuupäevast.
Näidis kalender
S
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

T
2
9
16
23
30

W
③
10
17
24
31

T
4
11
18
25

F
5
12
19
26

S
6
13
20
27

○Viimase menstruaaltsükli esimene päev
Testimise esimese päev
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ϭ͘ŶĞƐĞƚĞƐƚŝŵŝƐĞŬƐŝŶǀŝƚƌŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝůŝƐĞŬƐŬĂƐƵƚĂŵŝƐĞŬƐ
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ĞŝƚƂƂƚĂƚĞƐƚŬŽƌƌĂůŝŬƵůƚŝƐŝŬƵƚĞů͕ŬĞƐŽŶƌĂƐĞĚĂĚ͕ŵĞŶŽƉĂƵƐŝƐǀƁŝǀƁƚĂǀĂĚƌĂƐĞƐƚƵŵŝƐǀĂƐƚĂƐĞŝĚƚĂďůĞƚƚĞ͘
ϰ͘,ŽŝĚĂůĂƐƚĞůĞŬćƚƚĞƐĂĂŵĂƚƵƐŬŽŚĂƐ͘
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DŝůůĂůǀƁŝŶƚĞƐƚŝƚĞŚĂ
s͗<ƵŝŽůĞƚĞŽŵĂŝŐĂŬƵŝƐĞƚƐƺŬůŝƉƁŚũĂůŵććƌĂŶƵĚƚĞƐƚŝŵŝƐĞĂůƵƐƚĂŵŝƐĞŬƐƉĂƌŝŵĂƉćĞǀĂ͕ƐĂĂƚĞƚĞƐƚŝƚĞŚĂƐĞůůĞů
ƉćĞǀĂůŝŐĂůĂũĂů͘ƐŝŵĞƐĞŚŽŵŵŝŬƵƐĞƵƌŝŝŶŝŐĂƚĞƐƚŝŵŝŶĞĞŝŽůĞƐŽŽǀŝƚĂƚĂǀ͕ŬƵŶĂƐĞĞŽŶŬŽŶƚƐĞŶƚƌĞĞƌŝƚƵĚũĂǀƁŝď
ĂŶĚĂǀĂůĞƉŽƐŝƚŝŝǀƐĞƚƵůĞŵƵƐĞ͘dĞƐƚŝŵŝŶĞǀĂŚĞŵŝŬƵƐϭϬ͗ϬϬŬƵŶŝϮϬ͗ϬϬŽŶƐŽďŝǀ͘dĞƐƚŝŐĞŝŐĂƉćĞǀƵŵďĞƐƐĂŵĂů
ĂũĂů͘sćŚĞŶĚĂŐĞǀĞĚĞůŝŬƵƚĂƌďŝŵŝƐƚϮƚƵŶĚŝĞŶŶĞƚĞƐƚŝŵŝƐƚ͘
<ĂƐŵĂƐĂĂŶƌĂƐĞĚƵƐĞǀćůƚŝŵŝƐĞŬƐŬĂƐƵƚĂĚĂ>,ŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚŝ͍
s͗ŝ͕ƚĞƐƚŝĞŝƚŽŚŝŬƐŬĂƐƵƚĂĚĂƌĂƐĞƐƚƵŵŝƐǀĂƐƚĂƐĞǀĂŚĞŶĚŝŶĂ͘
<ƵŝƚÊƉŶĞŽŶ>,ŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚ
s͗sŝŝĚŝůćďŝŬůŝŝŶŝůŝŶĞŚŝŶĚĂŵŝŶĞ͕ŵŝůůĞƐǀƁƌƌĞůĚŝ>,ŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚŝũĂƚĞŝƐĞŬĂƵďĂŶĚƵƐůŝŬƵůƚƐĂĂĚĂǀĂ
ƵƌŝŝŶŝŵĞŵďƌĂĂŶŝ>,ƚĞƐƚŝŐĂƐĂĂĚƵĚƚƵůĞŵƵƐŝ͘ƚƚĞǀƁƚƚĞƐŝƐĞŶĞŬůŝŝŶŝůŝŶĞƵƵƌŝŶŐŚƁůŵĂƐϯϬϬƵƌŝŝŶŝƉƌŽŽǀŝ͘
dƵůĞŵƵƐĞĚŶćŝƚĂƐŝĚхϵϵ͕ϵйƐƉĞƚƐŝŝĨŝůŝƐƵƐƚũĂхϵϵ͕ϵйƚƵŶĚůŝŬŬƵƐƚƺůĚŝƐĞƚćƉƐƵƐĞŐĂхϵϵ͕ϵй͘
DŝƐƐĂĂďƐŝŝƐ͕ŬƵŝƚƵůĞŵƵƐƚĞĂŬŶĂƐĞŝŬƵǀĂƚĂàŚƚĞŐŝũŽŽŶƚ
s͗<ƵŝŬŽŶƚƌŽůůƉŝŝƌŬŽŶĚĂ;ͿĞŝŝůŵƵϱŵŝŶƵƚŝƉćƌĂƐƚƺŚƚĞŐŝƌŝĚĂ͕ŽŶƚƵůĞŵƵƐŬĞŚƚĞƚƵũĂƉĞĂŬƐŝƚĞƚĞƐƚŝ
ŬŽƌĚĂŵĂƵƵĞƚĞƐƚŝŐĂ͘<ƵŝƉƌŽďůĞĞŵƉƺƐŝď͕ǀƁƚŬĞƺŚĞŶĚƵƐƚƚŽŽƚũĂǀƁŝĞĚĂƐŝŵƺƺũĂŐĂ͘
KůĞŶƚĞƐƚŝŶƵĚϳƉćĞǀĂũĂŵĂĞŝŶćŝŶƵĚ>,ƚƁƵƐƵ͘DŝĚĂƚĞŚĂ͍
s͗<ƵŶĂŝŐĂůŶĂŝƐĞůĞŝƚŽŝŵƵĂůĂƚŝŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚƐƺŬůŝŬĞƐŬĞů͕ĞŝƉƌƵƵŐŝƚĞ>,ƚƁƵƐƵĞƐŝŵĞƐĞƐĞŝƚƐŵĞƚĞƐƚŝƉćĞǀĂ
ũŽŽŬƐƵůƚƵǀĂƐƚĂĚĂ͘^ĞĞǀƁŝďƚćŚĞŶĚĂĚĂ͕ĞƚƚĞŝůƉŽůĞǀĞĞůŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞŬŬŝŶƵĚũĂƉĞĂŬƐŝƚĞũćƚŬĂŵĂƚĞƐƚŝŵŝƐƚ͘
KůĞŶƚĞƐƚŝŶƵĚϴƉÊĞǀĂǀÜŝŬĂƵĞŵũĂŵĂĞŝŶÊŝŶƵĚŝŬŬĂǀĞĞůŽŵĂ>,ƚÜƵƐƵ͕ŵŝƐŽŶǀĂůĞƐƚŝ
s͗hŵďĞƐϵϬйƌĞŐƵůĂĂƌƐĞƚĞƚƐƺŬůŝƚĞŐĂŽǀƵůĞĞƌŝǀĂƚĞƐƚŶĂŝƐƚĞƐƚŬŽŐĞďϴʹϭϬͲƉćĞǀĂƐĞƚĞƐƚŝŵŝƐĞĂũĂů>,ŚƺƉƉĞůŝƐƚ
ƚƁƵƐƵ͘<ƵŝƚĞŝůƐĞĚĂĞŝũƵŚƚƵŶƵĚǀƁŝďƐĞĞƚćŚĞŶĚĂĚĂ͕ĞƚƚĞŝůƉŽůĞƐĞůŬƵƵůŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝ͘<ƵŝƚĞŝůŽŶƐĞůŬƵƵů
ůƺŚŝŬĞƚƐƺŬŬĞů͕ŽŶǀƁŝŵĂůŝŬ͕ĞƚƚĞŝůŽŶĞŶŶĞƚĞƐƚŝŵŝƐĞĂůƵƐƚĂŵŝƐƚŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶ͘<ƵŝƚĞŝůŽŶƐĞůŬƵƵůƉŝŬŬƚƐƺŬŬĞů͕
ĞŝƉƌƵƵŐŝƚĞŝůǀĞĞůŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝŽůůĂ͘sƁŝƚĞƚĞƐƚŝŵŝƐƚũćƚŬĂƚĂǀƁŝũćƌŐŵŝƐĞůŬƵƵůƵƵĞƐƚŝƉƌŽŽǀŝĚĂ͘ ƌŐĞ
ŵƵƌĞƚƐĞŐĞ͖ŽŶŶŽƌŵĂĂůŶĞ͕ĞƚĂĞŐͲĂũĂůƚŽŶůƺŚŝŬĞǀƁŝƉŝŬŬƚƐƺŬŬĞůǀƁŝƚƐƺŬŬĞůŝůŵĂŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĂ͘
KůĞŶŬĂƐƵƚĂŶƵĚŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚŝŬŽůŵŬƵƵĚũĂŝŐĂŬƵƵŽůĞŶŶćŝŶƵĚƚƁƵƐƵũĂŽůŶƵĚǀĂŚĞŬŽƌƌĂƐƐĞůƉćĞǀĂů
ǀƁŝƂƂƐĞů͘DĂƉŽůĞǀĞĞůƌĂƐĞĚĂŬƐũććŶƵĚ͘DŝƐŽŶǀĂůĞƐƚŝ͍
s͗ƐŝƚĞŬƐŽŶŽůƵůŝŶĞŵĞĞůĞƐƉŝĚĂĚĂ͕ĞƚŶŽƌŵĂĂůƐĞƚĞůƚĞƌǀĞƚĞůƉĂĂƌŝĚĞůǀƁŝďŬƵůƵĚĂŵŝƚƵŬƵƵĚĞŶŶĞ
ƌĂƐĞƐƚƵŵŝƐƚ͘KŶƉĂůũƵƚĞŐƵƌĞŝĚ͕ŵŝƐǀƁŝǀĂĚŵƁũƵƚĂĚĂƚĞŝĞǀƁŝŵĞƚƌĂƐĞƐƚƵĚĂŝƐĞŐŝƐŝŝƐ͕ŬƵŝŽůĞƚĞŽŵĂŬƁŝŐĞ
ǀŝůũĂŬĂŵĂƚĞůƉćĞǀĂĚĞůŽůŶƵĚǀĂŚĞŬŽƌƌĂƐ͘<ƵŝƉćƌĂƐƚŵŝƚŵĞŬƵƵŵƂƂĚƵŵŝƐƚƚĞŝůƐĞĞƐŝŝƐŬŝĞŝƁŶŶĞƐƚƵ͕ƉŝĚĂŐĞ
ŶƁƵŽŵĂĂƌƐƚŝǀƁŝƚĞƌǀŝƐŚŽŝƵƚĞĞŶƵƐĞŽƐƵƚĂũĂŐĂ͘
Mis vÜib minu testi tulemust segada?
s͗<ƵŝŽůĞƚĞũƵďĂƌĂƐĞ͕ŽůĞƚĞŚŝůũƵƚŝŽůŶƵĚƌĂƐĞǀƁŝũƁƵĚŶƵĚŵĞŶŽƉĂƵƐŝ͕ǀƁŝƚĞƐĂĂĚĂĞŬƐŝƚĂǀĂƚƵůĞŵƵƐĞ͘DƁŶĞĚ
ƌĞƚƐĞƉƚŝƌĂǀŝŵŝĚ͕ŶĂŐƵƐƺƐƚĞŵĞŶŽƚƌŽƉŝŝŶŝĚũĂĂŶĂƐŽŽů͕ǀƁŝǀĂĚƚĞŝĞƚƵůĞŵƵƐŝŵƁũƵƚĂĚĂ͘<ƵŝƚĞŝůŽŶ
ƌĞƚƐĞƉƚŝƌĂǀŝŵŝƚĞŬŽŽƐƚŽŝŵĞƚĞŬŽŚƚĂŬƺƐŝŵƵƐŝ͕ƉŝĚĂŐĞŶƁƵŽŵĂĂƌƐƚŝŐĂ͘
<ĂƐƐƵƵŬĂƵĚƐĞĚƌĂƐĞƐƚƵŵŝƐǀĂƐƚĂƐĞĚǀĂŚĞŶĚŝĚŵÜũƵƚĂǀĂĚƚƵůĞŵƵƐƚ
s͗WćƌĂƐƚƉŝůůŝĚĞŬĂƐƵƚĂŵŝƐƚǀƁŝďƚĞŝĞƚƐƺŬŬĞůŽůůĂĞďĂƌĞŐƵůĂĂƌŶĞũĂƐƚĂďŝůŝƐĞĞƌƵŵŝƐĞŬƐǀƁŝďŬƵůƵĚĂǀĞŝĚŝĂĞŐĂ͘
ŶŶĞƚĞƐƚŝŬĂƐƵƚĂŵŝƐĞĂůƵƐƚĂŵŝƐƚǀƁŝƚĞŽŽĚĂƚĂ͕ŬƵŶŝƚĞŝůŽŶŬĂŬƐŶŽƌŵĂĂůƐĞƚŵĞŶƐƚƌƵĂƚƐŝŽŽŶŝ͘
<ƵŝƚćŶĂŶĞƚĞƐƚƐƵƵĚĂďŵććƌĂƚĂŵŝŶƵŬƁŝŐĞǀŝůũĂŬĂŵĂĂũĂ͕ƐŝŝƐŵŝŬƐĞŝƐĂĂŵĂƐĞĚĂŬĂƐƵƚĂĚĂ
ƌĂƐĞƐƚƵŵŝƐǀĂƐƚĂƐĞŬƐǀĂŚĞŶĚŝŬƐ͍
s͗^ƉĞƌŵĂǀƁŝďĞůůƵũććĚĂŬƵŶŝϳϮƚƵŶĚŝũĂƐĞĞƚĞƐƚĞŶŶƵƐƚĂďƚĞŝĞ>,ƚƁƵƐƵĂŝŶƵůƚŬƵŶŝϮϰʹϯϲƚƵŶĚŝĞƚƚĞ͘
^ĞĞŐĂ͕ŬƵŝŽůĞƚĞǀĂŚĞŬŽƌƌĂƐĞŶŶĞ͕ŬƵŝĂǀĂƐƚĂƚĞŽŵĂƚƁƵƐƵ͕ǀƁŝďŵƵŶĂƌĂŬŬƐŝŝƐŬŝǀŝůũĂƐƚƵĚĂ͘
<ƵŝƚƵŶĚůŝŬŽŶ>,ŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚ͍
s͗>,ŽǀƵůĂƚƐŝŽŽŶŝƚĞƐƚƚƵǀĂƐƚĂďůƵƚĞŝŶŝƐĞĞƌŝǀĂŚŽƌŵŽŽŶŝ;>,ͿƵƌŝŝŶŝƐŬŽŶƚƐĞŶƚƌĂƚƐŝŽŽŶŝƐϯϬͲϯϱŵ/hͬŵůǀƁŝ
ƌŽŚŬĞŵ͘^ƚĂŶĚĂƌĚŶĞŬŽŶƚƌŽůůŬĂůŝďƌĂĂƚŽƌŬĂƐƵƚĂďt,KE/^ŬŽŽĚŝ͗ϴϬͬϱϱϮ͘&^,;ϭϬϬϬŵ/hͬŵ>Ϳ͕Ś';ϭϬϬϬϬ
ŵ/hͬŵ>ͿũĂd^,;ϭϬϬϬђ/hͬŵ>ͿůŝƐĂŵŝŶĞŶĞŐĂƚŝŝǀƐĞƚĞůĞ;Ϭŵ/hͬŵ>>,ͿũĂƉŽƐŝƚŝŝǀƐĞƚĞůĞ;ϯϬŵ/hͬŵ>>,Ϳ
proovidele ei näidanud ristreaktsiooni.
Kas alkohol või tavalised ravimid mõjutavad testi?
V: Ei, kuid te peaksite konsulteerima oma arstiga, kui võtate hormonaalseid ravimeid. Samuti võib testi
tulemusi mõjutada hiljutine suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine, rinnaga toitmine või
rasedus.
Kui kaua jooned nähtavad jäävad?
V: Parimate tulemuste saamiseks tuleks testi lugeda 3 minuti järel. Positiivne tulemus ei kao kunagi. Värvilised
jooned võivad muutuda tumedamaks ja mitme tunni pärast võib ilmuda toonitud taust. Mõned negatiivsed
tulemused võivad hiljem kuvada nõrga teise värvijoone. Seetõttu ei tohiks te tulemusi lugeda 10 minuti pärast;
visake test ära, kui olete tulemuse lugenud.
Ma kasutan nüüd basaaltemperatuuri meetodit (BBT). Kas see test asendab BBT-d?
V: LH ovulatsiooni test ei asenda BBT meetodit. Basaaltemperatuuri muutus näitab peamiselt seda, et
ovulatsioon on juba toimunud. LH ovulatsiooni test näitab, et ovulatsioon on varsti toimumas.
Sain positiivse tulemuse ja olin nendel viljakatel päevadel vahekorras, kuid ma ei ole rasedaks jäänud. Mida
ma peaksin tegema?
V: On palju tegureid, mis võivad mõjutada teie võimet rasestuda. Normaalsetel tervetel paaridel võib raseduse
saavutamiseks kuluda mitu kuud ja sageli võib teil tekkida vajadus testikomplekti kasutada 3–4 kuud enne
rasedust. Kui 3-4 kuu pärast rasedust ei saavutata, peate teie ja teie partner konsulteerima oma arstiga.
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SÜMBOLITE TÄHENDUSED
Ainult in vitro diagnostiliseks kasutamiseks
Hoida temperatuuril 2-30°C

KASUTUSJUHISED
Määrake testimise alustamise päev, kasutades tabelit "Millal testimist alustada".
1. Enne avamist laske testpulga pakendil jõuda toatemperatuurini. Eemaldage testpulk suletud kotist ja
kasutage seda ühe tunni jooksul.
2. Eemaldage kork ja hoidke seda põidlaga. (Vaata allolevat illustratsiooni)
3. Hoidke testpulka nii, et katmata imav ots on suunatud allapoole otse uriinivoogu vähemalt 15 sekundit, kuni
see on täielikult märg. (Vt allolevat illustratsiooni)
MÄRKUS. Ärge urineerige tulemuste aknasse. Soovi korral võite urineerida puhtasse ja kuiva anumasse,
seejärel panna testpulga imav ots uriini vähemalt 15 sekundiks.
4. Pärast testpulga uriinist eemaldamist pange koheselt imava otsa kork tagasi, asetage testpulk tasasele
pinnale tulemuste aken ülespoole ja seejärel pange taimer käima.
5. Kui test hakkab tööle, võite märgata heledat voolu, mis liigub üle tulemuste akna. Lugege tulemust 3 minuti
pärast. Kui tulemust ei kuvata, oodake üks minut kauem. Ärge lugege tulemust 10 minuti pärast.
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E'd//sE
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