OVULAČNÍ TEST
PROUŽEK COMFORT 6 ks
+ 2 ks těhotenského testu proužek zdarma

Komponenta:
8595041621045 LH proužek ASP + 8595041621977 TT proužek ASP

8 595041 621861
LH PROUŽEK COMFORT pro včasnou diagnózu
ovulace
Jednorázový ovulační test pro sebetestování – rychlý – přehledný jednoduchý test určený k průkazu LH v moči
Kdy začít s testem: Nejprve si ověřte délku Vašeho menstruačního cyklu. To je počet dní od
prvního dne menstruačního krvácení až do dne předcházejícímu začátku dalšího krvácení.
Podle tabulky vyberte den od zahájení menstruace, kdy začnete s testem. Pokud je Váš cyklus
kratší než 21 dnů nebo delší než 38 dnů, poraďte se se svým lékařem. Pokud neznáte délku
svého cyklu, začněte testovat 11 dní od prvního dne krvácení, protože průměrná délka cyklu
je 28 dní. Provádějte vždy 1 test každý den po dobu 5 dní nebo dokud není test pozitivní.
Odběr moči: K testu nepoužívejte vzorky ranní moči, neboť hladina LH se projeví v moči až
během dne. Nejlepší čas k odběru moči je od 10 do 20 hodin. Moč odebírejte každý den ve
stejnou dobu a asi 2 hodiny před odběrem moči omezte příjem tekutin, zředěný vzorek moči
by mohl ovlivnit výsledek testu.
Návod: Před začátkem testu si zkontrolujte datum exspirace a neporušenost fóliového sáčku s testem. Moč odeberte do suché, čisté nádobky.Vzorek moči
i ovulační test by před testem měly mít pokojovou teplotu. Vyjměte testovací proužek z obalu a ponořte jej do vzorku moči na 4-5 vteřin tak, aby hladina
moči byla pod čarou označenou MARK (MAX).Proužek položte na rovný povrch nebo přes okraj nádobky a vyčkejte. První výsledky se mohou objevit
již do 40 vteřin. Aby byl test správně vyhodnocen je třeba výsledek odečíst až po 10ti minutách. Po 30ti minutách již výsledek nelze hodnotit.
Hodnocení výsledků
1. Pozitivní výsledek (vzestup LH): Jsou vidět dva stejně barevné proužky v kontrolní i testovací zóně nebo je proužek v testovací zóně tmavší něž v
kontrolní zóně. S vysokou pravděpodobností dojde k ovulaci v příštích 24 - 48 hodinách. Pokud chcete
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3. Výsledek nelze hodnotit: Jestliže se po 10ti minutách
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Tabulka k určení začátku testování
Skladování a stabilita: Test se může uchovávat při pokojové teplotě (5 až 25°C) v utěsněném obalu až do
doby exspirace. Sada testu by měla být uchovávána mimo přímé sluneční světlo, vlhkost a horko.

Upozornění: v případě, že v průběhu testu nedojde k pozitivnímu výsledku je možné, že žena patří mezi malé
procento těch, které ovulují krátce po ukončení menstruace a proto musí s testem začít dříve. Před použitím vždy
zkontrolujte datum exspirace, které je uvedeno v prolisu na okraji obalu.
Na obalu i návod k použití těhotenského testu viz. Nabídkový list TĚHOTENSKÝ TEST PROUŽEK COMFORT
m

Citlivost 25 mlU/ml (25 IU/l) ve shodě s doporučením WHO

TEXT (200901)

Obsah: 6 kusů ovulačního testu PROUŽEK ASP + 2 ks těhotenský test proužek ASP
Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Výrobce: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd., Nantong, China
Zplnomocněný zástupce: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27-29, 326 00 PLZEŇ, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz.
Balení :
1.
2.

6 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 216 krabiček
30 krabiček ve hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 240 krabiček

