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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 

pikkus 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

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.

○Viimase menstruaaltsükli esimene päev
Testimise esimese päev

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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th{L¢LL±b9
bŅƘǘŀǾŀŘ ƻƴ ƪŀƪǎ ǾŅǊǾƛƭƛǎǘ Ƨƻƻƴǘ Ƨŀ ǘŜǎǘƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀǎ ό¢ύ ƻƭŜǾ Ƨƻƻƴ ƻƴ ǎŀƳŀ Ǿƿƛ ǘǳƳŜŘŀƳ ƪǳƛ 
ƪƻƴǘǊƻƭƭƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀ ό/ύ ƧƻƻƴΦ {ŜŜ ƴŅƛǘŀōΣ Ŝǘ ǘƿŜƴŅƻƭƛǎŜƭǘ ǘƻƛƳǳō ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴ нпπос ǘǳƴƴƛ ǇŅǊŀǎǘΦ

b9D!¢LL±b9
bŅƘǘŀǾŀŘ ƻƴ ƪŀƪǎ ǾŅǊǾƛƭƛǎǘ ƧƻƻƴǘΣ ƪǳƛŘ ǘŜǎǘƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀǎ ό¢ύ ƻƭŜǾ Ƨƻƻƴ ƻƴ ƪƻƴǘǊƻƭƭƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀ 
ό/ύ ƧƻƻƴŜǎǘ ƘŜƭŜŘŀƳ Ǿƿƛ ǘŜǎǘƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀǎ ǇƻƭŜ ƧƻƻƴǘΦ {ŜŜ ƴŅƛǘŀōΣ Ŝǘ [I ǘƿǳǎǳ Ŝƛ ƻƭŜ ǘǳǾŀǎǘŀǘǳŘ Ƨŀ 
ƛƎŀǇŅŜǾŀǎǘ ǘŜǎǘƛƳƛǎǘ ǘǳƭŜƪǎ ƧŅǘƪŀǘŀΦ

Y9I¢9¢¦
¢ǳƭŜƳǳǎ ƻƴ ƪŜƘǘŜǘǳΣ ƪǳƛ ƪƻƴǘǊƻƭƭƧƻƻƴŜ ǇƛƛǊƪƻƴƴŀǎ Ŝƛ ƪǳǾŀǘŀ ǾŅǊǾƛƭƛǎǘ ƧƻƻƴǘΣ ƛǎŜƎƛ ƪǳƛ ǘŜǎǘƧƻƻƴŜ 
ǇƛƛǊƪƻƴƴŀǎ ƻƴ ƧƻƻƴΦ tǊƻǘǎŜŘǳǳǊƛ ǘǳƭŜƪǎ ƪƻǊǊŀǘŀ ǳǳŜ ǘŜǎǘƛƎŀΦ

tLLw!bD¦5
мΦ 9ƴŜǎŜǘŜǎǘƛƳƛǎŜƪǎ ƛƴ ǾƛǘǊƻ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛƭƛǎŜƪǎ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜƪǎ 
нΦ {ŜŘŀ ǘŜǎǘƛ Ŝƛ ǘƻƘƛ ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǾŀǎǘŀǎŜ ǾŀƘŜƴŘƛƴŀΦ 
оΦ ±ŀƭǳǾŀƛƎƛǎǘƛŘΣ ŀƴǘƛōƛƻƻǘƛƪǳƳƛŘ Ƨŀ ƳǳǳŘ ƭŜǾƛƴǳŘ ǊŀǾƛƳƛŘ Ŝƛ ǘƻƘƛƪǎ ǘŜǎǘƛ ǘǳƭŜƳǳǎƛ ƳƿƧǳǘŀŘŀΦ I/DπŘ Ǿƿƛ [IπŘ 
ǎƛǎŀƭŘŀǾŀŘ ǊŀǾƛƳƛŘ ǾƿƛǾŀŘ ǘŜǎǘƛ ƳƿƧǳǘŀŘŀ Ƨŀ ƴŜƛŘ Ŝƛ ǘƻƘƛ Ǿƿǘǘŀ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ƪƛƛǊǘŜǎǘƛ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜ ŀƧŀƭΦ [ƛǎŀƪǎ 
Ŝƛ ǘǀǀǘŀ ǘŜǎǘ ƪƻǊǊŀƭƛƪǳƭǘ ƛǎƛƪǳǘŜƭΣ ƪŜǎ ƻƴ ǊŀǎŜŘŀŘΣ ƳŜƴƻǇŀǳǎƛǎ Ǿƿƛ ǾƿǘŀǾŀŘ ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǾŀǎǘŀǎŜƛŘ ǘŀōƭŜǘǘŜΦ 
пΦ IƻƛŘŀ ƭŀǎǘŜƭŜ ƪŅǘǘŜǎŀŀƳŀǘǳǎ ƪƻƘŀǎΦ

[L{!LbChwa!¢{Lhhb
aƛƭƭŀƭ Ǿƿƛƴ ǘŜǎǘƛ ǘŜƘŀ
±Υ Yǳƛ ƻƭŜǘŜ ƻƳŀ ƛƎŀƪǳƛǎŜ ǘǎǸƪƭƛ ǇƿƘƧŀƭ ƳŅŅǊŀƴǳŘ ǘŜǎǘƛƳƛǎŜ ŀƭǳǎǘŀƳƛǎŜƪǎ ǇŀǊƛƳŀ ǇŅŜǾŀΣ ǎŀŀǘŜ ǘŜǎǘƛ ǘŜƘŀ ǎŜƭƭŜƭ 
ǇŅŜǾŀƭ ƛƎŀƭ ŀƧŀƭΦ 9ǎƛƳŜǎŜ ƘƻƳƳƛƪǳǎŜ ǳǊƛƛƴƛƎŀ ǘŜǎǘƛƳƛƴŜ Ŝƛ ƻƭŜ ǎƻƻǾƛǘŀǘŀǾΣ ƪǳƴŀ ǎŜŜ ƻƴ ƪƻƴǘǎŜƴǘǊŜŜǊƛǘǳŘ Ƨŀ Ǿƿƛō 
ŀƴŘŀ ǾŀƭŜǇƻǎƛǘƛƛǾǎŜ ǘǳƭŜƳǳǎŜΦ ¢ŜǎǘƛƳƛƴŜ ǾŀƘŜƳƛƪǳǎ млΥлл ƪǳƴƛ нлΥлл ƻƴ ǎƻōƛǾΦ ¢ŜǎǘƛƎŜ ƛƎŀ ǇŅŜǾ ǳƳōŜǎ ǎŀƳŀƭ 
ŀƧŀƭΦ ±ŅƘŜƴŘŀƎŜ ǾŜŘŜƭƛƪǳ ǘŀǊōƛƳƛǎǘ н ǘǳƴŘƛ ŜƴƴŜ ǘŜǎǘƛƳƛǎǘΦ 
Yŀǎ Ƴŀ ǎŀŀƴ ǊŀǎŜŘǳǎŜ ǾŅƭǘƛƳƛǎŜƪǎ ƪŀǎǳǘŀŘŀ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛǘŜǎǘƛΚ
±Υ 9ƛΣ ǘŜǎǘƛ Ŝƛ ǘƻƘƛƪǎ ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǾŀǎǘŀǎŜ ǾŀƘŜƴŘƛƴŀΦ
Yǳƛ ǘ ǇƴŜ ƻƴ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ǘŜǎǘ
±Υ ±ƛƛŘƛ ƭŅōƛ ƪƭƛƛƴƛƭƛƴŜ ƘƛƴŘŀƳƛƴŜΣ ƳƛƭƭŜǎ ǾƿǊǊŜƭŘƛ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛǘŜǎǘƛ Ƨŀ ǘŜƛǎŜ ƪŀǳōŀƴŘǳǎƭƛƪǳƭǘ ǎŀŀŘŀǾŀ 
ǳǊƛƛƴƛƳŜƳōǊŀŀƴƛ [I ǘŜǎǘƛƎŀ ǎŀŀŘǳŘ ǘǳƭŜƳǳǎƛΦ 9ǘǘŜǾƿǘǘŜǎƛǎŜƴŜ ƪƭƛƛƴƛƭƛƴŜ ǳǳǊƛƴƎ ƘƿƭƳŀǎ олл ǳǊƛƛƴƛǇǊƻƻǾƛΦ 
¢ǳƭŜƳǳǎŜŘ ƴŅƛǘŀǎƛŘ ҔффΣф҈ ǎǇŜǘǎƛƛŦƛƭƛǎǳǎǘ Ƨŀ ҔффΣф҈ ǘǳƴŘƭƛƪƪǳǎǘ ǸƭŘƛǎŜ ǘŅǇǎǳǎŜƎŀ ҔффΣф҈Φ 
aƛǎ ǎŀŀō ǎƛƛǎΣ ƪǳƛ ǘǳƭŜƳǳǎǘŜ ŀƪƴŀǎ Ŝƛ ƪǳǾŀǘŀ ƘǘŜƎƛ Ƨƻƻƴǘ
±Υ Yǳƛ ƪƻƴǘǊƻƭƭǇƛƛǊƪƻƴŘŀ ό/ύ Ŝƛ ƛƭƳǳ р Ƴƛƴǳǘƛ ǇŅǊŀǎǘ ǸƘǘŜƎƛ ǊƛŘŀΣ ƻƴ ǘǳƭŜƳǳǎ ƪŜƘǘŜǘǳ Ƨŀ ǇŜŀƪǎƛǘŜ ǘŜǎǘƛ 
ƪƻǊŘŀƳŀ ǳǳŜ ǘŜǎǘƛƎŀΦ Yǳƛ ǇǊƻōƭŜŜƳ ǇǸǎƛōΣ ǾƿǘƪŜ ǸƘŜƴŘǳǎǘ ǘƻƻǘƧŀ Ǿƿƛ ŜŘŀǎƛƳǸǸƧŀƎŀΦ 
hƭŜƴ ǘŜǎǘƛƴǳŘ т ǇŅŜǾŀ Ƨŀ Ƴŀ Ŝƛ ƴŅƛƴǳŘ [I ǘƿǳǎǳΦ aƛŘŀ ǘŜƘŀΚ
±Υ Yǳƴŀ ƛƎŀƭ ƴŀƛǎŜƭ Ŝƛ ǘƻƛƳǳ ŀƭŀǘƛ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ǘǎǸƪƭƛ ƪŜǎƪŜƭΣ Ŝƛ ǇǊǳǳƎƛ ǘŜ [I ǘƿǳǎǳ ŜǎƛƳŜǎŜ ǎŜƛǘǎƳŜ ǘŜǎǘƛǇŅŜǾŀ 
Ƨƻƻƪǎǳƭ ǘǳǾŀǎǘŀŘŀΦ {ŜŜ Ǿƿƛō ǘŅƘŜƴŘŀŘŀΣ Ŝǘ ǘŜƛƭ ǇƻƭŜ ǾŜŜƭ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ǘŜƪƪƛƴǳŘ Ƨŀ ǇŜŀƪǎƛǘŜ ƧŅǘƪŀƳŀ ǘŜǎǘƛƳƛǎǘΦ 
hƭŜƴ ǘŜǎǘƛƴǳŘ у Ǉ ŜǾŀ Ǿ ƛ ƪŀǳŜƳ Ƨŀ Ƴŀ Ŝƛ ƴ ƛƴǳŘ ƛƪƪŀ ǾŜŜƭ ƻƳŀ [I ǘ ǳǎǳΣ Ƴƛǎ ƻƴ ǾŀƭŜǎǘƛ
±Υ ¦ƳōŜǎ фл҈ ǊŜƎǳƭŀŀǊǎŜǘŜ ǘǎǸƪƭƛǘŜƎŀ ƻǾǳƭŜŜǊƛǾŀǘŜǎǘ ƴŀƛǎǘŜǎǘ ƪƻƎŜō уςмлπǇŅŜǾŀǎŜ ǘŜǎǘƛƳƛǎŜ ŀƧŀƭ [I ƘǸǇǇŜƭƛǎǘ 
ǘƿǳǎǳΦ Yǳƛ ǘŜƛƭ ǎŜŘŀ Ŝƛ ƧǳƘǘǳƴǳŘ Ǿƿƛō ǎŜŜ ǘŅƘŜƴŘŀŘŀΣ Ŝǘ ǘŜƛƭ ǇƻƭŜ ǎŜƭ ƪǳǳƭ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛΦ Yǳƛ ǘŜƛƭ ƻƴ ǎŜƭ ƪǳǳƭ 
ƭǸƘƛƪŜ ǘǎǸƪƪŜƭΣ ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪΣ Ŝǘ ǘŜƛƭ ƻƴ ŜƴƴŜ ǘŜǎǘƛƳƛǎŜ ŀƭǳǎǘŀƳƛǎǘ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴΦ Yǳƛ ǘŜƛƭ ƻƴ ǎŜƭ ƪǳǳƭ Ǉƛƪƪ ǘǎǸƪƪŜƭΣ 
Ŝƛ ǇǊǳǳƎƛ ǘŜƛƭ ǾŜŜƭ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ƻƭƭŀΦ ±ƿƛǘŜ ǘŜǎǘƛƳƛǎǘ ƧŅǘƪŀǘŀ Ǿƿƛ ƧŅǊƎƳƛǎŜƭ ƪǳǳƭ ǳǳŜǎǘƛ ǇǊƻƻǾƛŘŀΦ &ǊƎŜ 
ƳǳǊŜǘǎŜƎŜΤ ƻƴ ƴƻǊƳŀŀƭƴŜΣ Ŝǘ ŀŜƎπŀƧŀƭǘ ƻƴ ƭǸƘƛƪŜ Ǿƿƛ Ǉƛƪƪ ǘǎǸƪƪŜƭ Ǿƿƛ ǘǎǸƪƪŜƭ ƛƭƳŀ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛǘŀΦ 
hƭŜƴ ƪŀǎǳǘŀƴǳŘ ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛǘŜǎǘƛ ƪƻƭƳ ƪǳǳŘ Ƨŀ ƛƎŀ ƪǳǳ ƻƭŜƴ ƴŅƛƴǳŘ ǘƿǳǎǳ Ƨŀ ƻƭƴǳŘ ǾŀƘŜƪƻǊǊŀǎ ǎŜƭ ǇŅŜǾŀƭ 
Ǿƿƛ ǀǀǎŜƭΦ aŀ ǇƻƭŜ ǾŜŜƭ ǊŀǎŜŘŀƪǎ ƧŅŅƴǳŘΦ aƛǎ ƻƴ ǾŀƭŜǎǘƛΚ
±Υ 9ǎƛǘŜƪǎ ƻƴ ƻƭǳƭƛƴŜ ƳŜŜƭŜǎ ǇƛŘŀŘŀΣ Ŝǘ ƴƻǊƳŀŀƭǎŜǘŜƭ ǘŜǊǾŜǘŜƭ ǇŀŀǊƛŘŜƭ Ǿƿƛō ƪǳƭǳŘŀ Ƴƛǘǳ ƪǳǳŘ ŜƴƴŜ 
ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǘΦ hƴ ǇŀƭƧǳ ǘŜƎǳǊŜƛŘΣ Ƴƛǎ ǾƿƛǾŀŘ ƳƿƧǳǘŀŘŀ ǘŜƛŜ ǾƿƛƳŜǘ ǊŀǎŜǎǘǳŘŀ ƛǎŜƎƛ ǎƛƛǎΣ ƪǳƛ ƻƭŜǘŜ ƻƳŀ ƪƿƛƎŜ 
ǾƛƭƧŀƪŀƳŀǘŜƭ ǇŅŜǾŀŘŜƭ ƻƭƴǳŘ ǾŀƘŜƪƻǊǊŀǎΦ Yǳƛ ǇŅǊŀǎǘ ƳƛǘƳŜ ƪǳǳ ƳǀǀŘǳƳƛǎǘ ǘŜƛƭ ǎŜŜ ǎƛƛǎƪƛ Ŝƛ ƿƴƴŜǎǘǳΣ ǇƛŘŀƎŜ 
ƴƿǳ ƻƳŀ ŀǊǎǘƛ Ǿƿƛ ǘŜǊǾƛǎƘƻƛǳǘŜŜƴǳǎŜ ƻǎǳǘŀƧŀƎŀΦ
Mis v ib minu testi tulemust segada?
±Υ Yǳƛ ƻƭŜǘŜ Ƨǳōŀ ǊŀǎŜΣ ƻƭŜǘŜ ƘƛƭƧǳǘƛ ƻƭƴǳŘ ǊŀǎŜ Ǿƿƛ ƧƿǳŘƴǳŘ ƳŜƴƻǇŀǳǎƛΣ ǾƿƛǘŜ ǎŀŀŘŀ ŜƪǎƛǘŀǾŀ ǘǳƭŜƳǳǎŜΦ aƿƴŜŘ 
ǊŜǘǎŜǇǘƛǊŀǾƛƳƛŘΣ ƴŀƎǳ ǎǸǎǘŜƳŜƴƻǘǊƻǇƛƛƴƛŘ Ƨŀ 5ŀƴŀǎƻƻƭΣ ǾƿƛǾŀŘ ǘŜƛŜ ǘǳƭŜƳǳǎƛ ƳƿƧǳǘŀŘŀΦ Yǳƛ ǘŜƛƭ ƻƴ 
ǊŜǘǎŜǇǘƛǊŀǾƛƳƛǘŜ ƪƻƻǎǘƻƛƳŜǘŜ ƪƻƘǘŀ ƪǸǎƛƳǳǎƛΣ ǇƛŘŀƎŜ ƴƿǳ ƻƳŀ ŀǊǎǘƛƎŀΦ 
Yŀǎ ǎǳǳƪŀǳŘǎŜŘ ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǾŀǎǘŀǎŜŘ ǾŀƘŜƴŘƛŘ Ƴ ƧǳǘŀǾŀŘ ǘǳƭŜƳǳǎǘ
±Υ tŅǊŀǎǘ ǇƛƭƭƛŘŜ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎǘ Ǿƿƛō ǘŜƛŜ ǘǎǸƪƪŜƭ ƻƭƭŀ ŜōŀǊŜƎǳƭŀŀǊƴŜ Ƨŀ ǎǘŀōƛƭƛǎŜŜǊǳƳƛǎŜƪǎ Ǿƿƛō ƪǳƭǳŘŀ ǾŜƛŘƛ ŀŜƎŀΦ 
9ƴƴŜ ǘŜǎǘƛ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜ ŀƭǳǎǘŀƳƛǎǘ ǾƿƛǘŜ ƻƻŘŀǘŀΣ ƪǳƴƛ ǘŜƛƭ ƻƴ ƪŀƪǎ ƴƻǊƳŀŀƭǎŜǘ ƳŜƴǎǘǊǳŀǘǎƛƻƻƴƛΦ 
Yǳƛ ǘŅƴŀƴŜ ǘŜǎǘ ǎǳǳŘŀō ƳŅŅǊŀǘŀ Ƴƛƴǳ ƪƿƛƎŜ ǾƛƭƧŀƪŀƳŀ ŀƧŀΣ ǎƛƛǎ Ƴƛƪǎ Ŝƛ ǎŀŀ Ƴŀ ǎŜŘŀ ƪŀǎǳǘŀŘŀ 
ǊŀǎŜǎǘǳƳƛǎǾŀǎǘŀǎŜƪǎ ǾŀƘŜƴŘƛƪǎΚ
±Υ {ǇŜǊƳŀ Ǿƿƛō Ŝƭƭǳ ƧŅŅŘŀ ƪǳƴƛ тн ǘǳƴŘƛ Ƨŀ ǎŜŜ ǘŜǎǘ Ŝƴƴǳǎǘŀō ǘŜƛŜ [I ǘƿǳǎǳ ŀƛƴǳƭǘ ƪǳƴƛ нпςос ǘǳƴŘƛ ŜǘǘŜΦ 
{ŜŜƎŀΣ ƪǳƛ ƻƭŜǘŜ ǾŀƘŜƪƻǊǊŀǎ ŜƴƴŜΣ ƪǳƛ ŀǾŀǎǘŀǘŜ ƻƳŀ ǘƿǳǎǳΣ Ǿƿƛō ƳǳƴŀǊŀƪƪ ǎƛƛǎƪƛ ǾƛƭƧŀǎǘǳŘŀΦ 
Yǳƛ ǘǳƴŘƭƛƪ ƻƴ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛǘŜǎǘΚ
±Υ [I ƻǾǳƭŀǘǎƛƻƻƴƛ ǘŜǎǘ ǘǳǾŀǎǘŀō ƭǳǘŜƛƴƛǎŜŜǊƛǾŀ ƘƻǊƳƻƻƴƛ ό[Iύ ǳǊƛƛƴƛǎ ƪƻƴǘǎŜƴǘǊŀǘǎƛƻƻƴƛǎ олπор ƳL¦κƳƭ Ǿƿƛ 
ǊƻƘƪŜƳΦ {ǘŀƴŘŀǊŘƴŜ ƪƻƴǘǊƻƭƭƪŀƭƛōǊŀŀǘƻǊ ƪŀǎǳǘŀō ²Ih bL.{/ ƪƻƻŘƛΥ улκррнΦ C{I όмллл ƳL¦κƳ[ύΣ Ƙ/D όмл ллл 
ƳL¦κƳ[ύ Ƨŀ ¢{I όмллл $ҡL¦κƳ[ύ ƭƛǎŀƳƛƴŜ ƴŜƎŀǘƛƛǾǎŜǘŜƭŜ όл ƳL¦κƳ[ [Iύ Ƨŀ ǇƻǎƛǘƛƛǾǎŜǘŜƭŜ όол ƳL¦κƳ[ [Iύ 
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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