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Test owulacyjny LH x 5 szt
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Test owulacyjny LH w postaci jednorazowych testów paskowych jest produktem do użytku domowego, który jest
bardzo prosty w zastosowaniu i daje wiarygodne wyniki. Badanie można przeprowadzić z jego użyciem, nie posiadając dodatkowych
odczynników czy też sprzętu specjalistycznego, a wynik takiego badania uzyskuje się w zaledwie 5 minut. Procedura wykonania testu
jest bardzo prosta, a pacjentka kierowana jest przez nią krok po kroku przez szczegółową instrukcję dołączoną do opakowania.

Na co jest Test owulacyjny LH? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest chęć lub konieczność wyznaczenia dni płodnych.
Test owulacyjny LH może być pomocny w przypadku par, które starają się o poczęcie dziecka. Zasada działania wyrobu medycznego
polega na wykrywaniu hormonu LH, którego stężenie w moczu jest równe lub większe niż 30 mlU/ml. Uzasadnione jest to tym, że w
moczu kobiety przed owulacją dochodzi do nagłego wzrostu poziomu LH, co nazywane jest często pikiem LH. Pojawienie się piku LH,
czyli nagłego wzrostu stężenia hormonu luteinizującego LH, zazwyczaj poprzedza moment wystąpienia owulacji o około 24–36 godzin.
To właśnie współżycie w tym momencie daje największe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Stosowanie testów paskowych, które
ma test owulacyjny LH, pozwala wykryć moment piku LH, czyli jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem przybliżyć moment
wystąpienia u kobiety owulacji. Para, która stara się o dziecko, powinna zadbać o współżycie w tym terminie, gdyż szansa na zajście w
ciążę jest wówczas przypadku wysoka.

W opakowaniu znajduje się 5 testów paskowych testu owulacyjnego LH. Jak prawidłowo wykonać test owulacyjny LH? Wykrywa on
wysoki poziom LH w moczu kobiety. Samo wykonanie badania nie jest trudne, jednak należy się do niego odpowiednio przygotować.
Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w zegarek, ponieważ podstawą prawidłowego odczytu wyników testu jest przestrzeganie
podanego czasu pomiaru. Aby móc wykonać badanie, należy pobrać mocz do suchego i czystego pojemnika. Następnie należy zanurzyć
w nim jeden z pasków testowych na około 10–15 sekund (zamaczamy go w moczu do linii „MAX”), po czym pasek należy wyjąć i
położyć na płaskiej powierzchni. Wynik można odczytać już po 5 minutach i najlepiej zmieścić się z odczytem w czasie 1 minuty, gdyż
wraz z upływem czasu wiarygodność wyników maleje – wyniki odczytywane po 8 minutach od wykonania testu są już niewiarygodne.

Aby wykonać badanie, nie należy używać porannego moczu. Na około 2 godziny przed badaniem nie należy przyjmować również
żadnych płynów, gdyż wyniki wówczas mogłyby być przekłamane. Jedno opakowanie testu owulacyjnego LH pozwala na
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przeprowadzenie 5 niezależnych oznaczeń. Najlepiej wykonywać badania 1 raz na dobę o tych samych godzinach, zapisując ich wyniki.
Jak interpretować wyniki, które da test owulacyjny LH? Wynik dodatni to 2 paski (C+T), które będą jednakowo wyraźne, lub pasek T
intensywniejszy od paska C – oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem owulacja nastąpi w ciągu 24–36 godzin. Wynik ujemny to
tylko jeden pasek w polu C lub dwa paski, ale intensywność paska w polu T jest mniejsza niż w polu C. Wynik nieważny to brak żadnego
paska lub sam pasek w polu T.

Charakterystyka
Owulacja (jajeczkowanie) jest to proces, w którym dochodzi do uwolnienia z jajnika kobiety dojrzałej komórki jajowej gotowej do
zapłodnienia. Komórka jajowa dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z
nasieniem mężczyzny. Mniej więcej w połowie cyklu miesięcznego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu hormonu
luteinizującego (tzw. „pik LH”). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po „piku LH” i właśnie w tym czasie zajście w ciążę
jest najbardziej prawdopodobne. Należy jednak mieć świadomość, że „pik LH” i owulacja mogą nie wystąpić w każdym cyklu.

Owulacyjny LH TEST jest szybkim testem paskowym służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stęże niu równym lub
wyższym niż 30 mlU/ml.
Wykorzystuje on zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety.
Wykonanie badania Owulacyjnym LH TESTem jest proste: polega na zanurzeniu paska testowego w moczu i odczytaniu wyniku,
który pojawia się w postaci barwnych prążków w czasie 5 minut.

UWAGI PRZED WYKONANIEM BADANIA:

Badanie wykonuje się z moczu, który powinien być pobrany do czystego i suchego pojemnika. - Nie należy wykonywać badania z
pierwszego moczu porannego
Dla uzyskania lepszych wyników, każde badanie powinno być wykonane mniej więcej o tej samej porze dnia. Zaleca się notować
na bieżąco daty, godziny i wyniki badań
Na około 2 godziny przed każdym badaniem należy ograniczyć spożycie płynów.
Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki
i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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