
Τεστ γονιμότητας
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FertiQUICK
          ›...για να γνωρίζετε, χωρίς να περιμένετε‹

φυσαλίδων αέρα στη σύριγγα μεταφο-
ράς σπέρματος. Αν συμβεί αυτό, ωθήστε 
έξω όλο το σπέρμα και επαναλάβετε την 
άντληση σπέρματος στη σύριγγα μεταφο-
ράς σπέρματος.

5. Το φιαλίδιο διαλύματος έχει δύο πώματα. 
Ανοίξτε το φιαλίδιο ξεβιδώνοντας το κάτω 
πώμα στο φιαλίδιο διαλύματος.

6. Εισαγάγετε τη σύριγγα μεταφοράς σπέρ-
ματος στο φιαλίδιο διαλύματος και ωθή-
στε το έμβολο για να προσθέσετε όλο το 
δείγμα σπέρματος (0,1ml) στο φιαλίδιο 
διαλύματος.

7. Βιδώστε ξανά το πώμα και αναμείξτε το 
περιεχόμενο του φιαλιδίου διαλύματος 
με ήπια ανάδευση. Μην ανακινήσετε 
το φιαλίδιο διαλύματος, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό 
αφρού.

8. Αφήστε το φιαλίδιο διαλύματος να παρα-
μείνει ακίνητο για 2 λεπτά για να δημιουρ-
γηθεί το μείγμα σπέρματος. Αν αυτό δεν 
συμβεί, αναμείξτε το διάλυμα επαναλαμ-
βάνοντας την ήπια ανάδευση. Ανοίξτε την 
αλουμινένια σακούλα και αφαιρέστε την 
κασέτα του τεστ. Τοποθετήστε τη με το 
μπροστινό μέρος προς τα πάνω σε μια 
καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

9. Αφαιρέστε ξεβιδώνοντας το μικρό πώμα 
που βρίσκεται στην κορυφή του πώμα-
τος του φιαλιδίου διαλύματος. Κρατήστε 
το φιαλίδιο με το μείγμα σπέρματος κα-
τακόρυφα και προς τα κάτω επάνω από 
την κασέτα του τεστ και συμπιέστε το 
προσεκτικά για να προσθέσετε ακριβώς 
6 σταγόνες στην υποδοχή δείγματος (S). 
Σημειώστε ότι τα παράθυρα αποτε-
λέσματος που επισημαίνονται με τα 
γράμματα (T) και (C) δεν πρέπει να έλ-
θουν σε επαφή με υγρό.

Περιμένετε ακριβώς 7 λεπτά αφού προ-
σθέσετε τις 6 σταγόνες στην υποδοχή 
δείγματος! Στη συνέχεια ελέγξτε το απο-
τέλεσμα.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                

Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα του τεστ, 
απλώς διαπιστώστε αν υπάρχει ή όχι μια 
γραμμή στη θέση ελέγχου (C). Δεν έχει ση-
μασία πόσο έντονη ή αχνή είναι η γραμμή 
ελέγχου (C).

 ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                      

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε γραμμές στη 
θέση ελέγχου (C) και στη θέση τεστ (T), 
το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό. Θετικό 
αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο αριθμός σπερμα-
τοζωαρίων είναι τουλάχιστον 20 εκατομμύ-
ρια σπερματοζωάρια ανά χιλιοστόλιτρο και 
το επίπεδο του αριθμού σπερματοζωαρίων 
θεωρείται φυσιολογικό για για να τεκνοποι-
ήσετε.
Ωστόσο, ένα θετικό αποτέλεσμα τεστ από 
μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη γονιμό-
τητας. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι 
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες πέραν του 
αριθμού σπερματοζωαρίων που μπορούν 
να επηρεάσουν την ικανότητα τεκνοποίη-
σης. Συνεπώς, αν εσείς και η σύντροφός 
σας προσπαθείτε να συλλάβετε παιδί χωρίς 
επιτυχία επί αρκετούς μήνες, πρέπει να επι-
σκεφθείτε και οι δύο ιατρό για πλήρη έλεγχο 
γονιμότητας.

(C) (T) (S)

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                       

Το FertiQUICK® είναι ένα γρήγορο τεστ 
για κατ’ οίκον χρήση, για την ανίχνευση 
της συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων στο 
σπέρμα. Το τεστ αυτοδιάγνωσης καθορίζει 
αν ο αριθμός σπερματοζωαρίων θεωρεί-
ται ότι είναι εντός των φυσιολογικών ορίων 
(τουλάχιστον 20 εκατομμύρια σπερματοζω-
άρια/ml σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΠΟΥ 
Laboratory Manual for the Examination of 
Human Semen and Sperm-cervical Mucus 
Interaction, 4η έκδοση). Άλλοι παράγοντες 
γονιμότητας δεν εξετάζονται από το τεστ.
Επεξήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης και 
ερμηνείας των αποτελεσμάτων του τεστ πα-
ρέχεται στην ενότητα «Αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων του τεστ». Είναι σημαντικό να 
κατανοήσετε πλήρως ολόκληρο το φυλλάδιο 
οδηγιών πριν να πραγματοποιήσετε το τεστ.
Βήμα προς βήμα οδηγίες παρέχονται στην 
πίσω πλευρά για διευκόλυνση της διεξαγω-
γής του τεστ. Ωστόσο, αυτές δεν αντικαθι-
στούν τις γενικές οδηγίες χρήσης.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                        

•	1 κασέτα τεστ σε σφραγισμένη σακούλα
•	1 φιαλίδιο διαλύματος
•	1 σύριγγα μεταφοράς σπέρματος
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•	1 δοχείο συλλογής σπέρματος
•	1 φυλλάδιο οδηγιών
Επιπλέον απαιτούνται:
•	1 χρονόμετρο

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                               

Σημειώστε τα ακόλουθα πριν να συλλέ-
ξετε το δείγμα σπέρματος με χειροκίνητη 
διέγερση (αυνανισμό):
1. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες, αλλά 

όχι περισσότερο από 7 ημέρες μετά την 
τελευταία εκσπερμάτιση.

2. Μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικά ή λοσιόν.
3. Μη χρησιμοποιήσετε προφυλακτικό.
4. Τοποθετήστε όλα τα μέρη του τεστ καθώς 

και ένα χρονόμετρο σε επίπεδη επιφά-
νεια. Αφαιρέστε τη σύριγγα μεταφοράς 
σπέρματος από τη συσκευασία, αλλά μην 
αποσυσκευάσετε ακόμη την κασέτα του 
τεστ. 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                                                                                                                    
1. Συλλέξτε το δείγμα σπέρματος στο δοχείο 

συλλογής σπέρματος. Αν χάσετε κάποια 
ποσότητα σπέρματος, απορρίψτε το δείγ-
μα. Ξεπλύνετε το δοχείο ΜΟΝΟ με νερό 
της βρύσης. Περιμένετε για τουλάχιστον 
48 ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 7 
ημέρες (βλ. 1 παραπάνω) και συλλέξτε 
νέο δείγμα.

2. Αφήστε το σπέρμα να παραμείνει για του-
λάχιστον 20 λεπτά, αλλά όχι περισσότερο 
από 3 ώρες, σε θερμοκρασία δωματίου 
(15-30°C) σε όρθια θέση, σε επίπεδη επι-
φάνεια. Το δείγμα σπέρματος υγροποιείται 
και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.

3. Αναδέψτε ήπια το δείγμα σπέρματος με 
τη σύριγγα μεταφοράς σπέρματος στο δο-
χείο περίπου 10 φορές.

4. Εισαγάγετε τη σύριγγα μεταφοράς σπέρ-
ματος στο δείγμα σπέρματος αποφεύγο-
ντας κάθε στερεό ή κολλώδες υλικό εντός 
του σπέρματος. Τραβήξτε το έμβολο για 
να αντλήσετε το δείγμα στη σύριγγα με-
ταφοράς σπέρματος έως ότου το δείγμα 
να ανέλθει στη γραμμή στάθμης 0,1ml 
του σωλήνα. Αποφύγετε την αναρρόφηση 

 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                          

Εάν υπάρχει μόνο γραμμή ελέγχου (C) και 
ΚΑΘΟΛΟΥ γραμμή τεστ (T), το αποτέλεσμα 
του τεστ είναι αρνητικό. Ο αριθμός σπερμα-
τοζωαρίων είναι κάτω των 20 εκατομμυρίων 
ανά χιλιοστόλιτρο. 
Ωστόσο, ένα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ από 
μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη στειρότητας. 
Ορισμένοι άνδρες εμφανίζουν αριθμό σπερ-
ματοζωαρίων κάτω από αυτό το όριο, αλλά 
μπορούν να τεκνοποιήσουν με φυσιολογικό 
τρόπο. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι 
ο αριθμός σπερματοζωαρίων μπορεί να με-
ταβάλλεται από μέσα σε μέρα. Συνεπώς, 
είναι πιθανό να έχετε θετικό αποτέλεσμα 
αν περιμένετε για κάποιο διάστημα και επα-
ναλάβετε το τεστ. Ωστόσο, συνιστούμε να 
απευθυνθείτε σε ιατρό σχετικά με το αποτέ-
λεσμα του τεστ και να πραγματοποιήσετε μια 
πλήρη ανάλυση σπέρματος. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή αν 
εσείς και η σύντροφός σας προσπαθείτε να 
συλλάβετε παιδί επί αρκετούς μήνες ή και για 
μεγαλύτερο διάστημα χωρίς επιτυχία.

(C) (T) (S)

 ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                     

Εάν δεν υπάρχει καθόλου γραμμή ελέγ-
χου (C) ή υπάρχει μόνο γραμμή τεστ (T) 
στο παράθυρο αποτελέσματος, το τεστ δεν 
πραγματοποιήθηκε σωστά και τα αποτελέ-
σματα δεν είναι έγκυρα.
Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε σχολα-
στικά τις οδηγίες για το τεστ. Πρέπει να 
επαναλάβετε τη δοκιμασία με νέο δείγ-
μα αίματος και νέο τεστ. Για να επαναλά-
βετε το τεστ, περιμένετε τουλάχιστον 48 
ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 7 ημέ-
ρες μετά την τελευταία εκσπερμάτιση.

(C) (T) (S)

(C) (T) (S)

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                                                                                                                    

Δοκιμασία αναφοράς

Ferti-
QUICK

Θετικό Αρνητικό Σύνολο

Θετικό 97 5 102

Αρνητικό 3 89 92

Σύνολο 100 94 194

Ευαισθησία: 97,00%
Ειδικότητα: 94,68%
Ακρίβεια: 95,10%

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ   
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                                     

•	Το τεστ προορίζεται αποκλειστικά για εξω-
τερική χρήση.
•	Δεν πρέπει να λαμβάνεται εσωτερικά. Απο-

φύγετε την επαφή του ρυθμιστικού διαλύ-
ματος δείγματος με το δέρμα και τα μάτια.
•	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Να προφυλάσσεται από την έκθεση στο 

ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. Να φυ-
λάσσεται σε ξηρό χώρο, μεταξύ 2°C και 
30°C.
•	Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερο-

μηνίας λήξης που αναγράφεται στη συ-
σκευασία.
•	Η μη σχολαστική τήρηση των οδηγιών εν-

δέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του 
τεστ. Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβε-
βαιωθεί από τον ιατρό.
•	Το τεστ αξιολογεί αποκλειστικά τη συγκέ-

ντρωση σπερματοζωαρίων. Δεν ανιχνεύει 
όλους τους παράγοντες γονιμότητας.
•	Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ, αν η συσκευ-

ασία έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιή-
σετε κατεστραμμένα μέρη του τεστ.
•	Αυτό το τεστ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματι-
σμού, απόδειξη πατρότητας ή ως προστα-
σία έναντι των σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
νων νοσημάτων.
•	Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται αμέ-

σως ή εντός μίας ώρας μετά το άνοιγμα της 
αλουμινένιας σακούλας.
•	Ασθενής όραση, αχρωματοψία ή κακός 

φωτισμός ενδέχεται να επηρεάσουν την 
ικανότητά σας να ερμηνεύσετε σωστά το 
τεστ.
•	Όλα τα μέρη του τεστ μπορούν να απορρι-

φθούν στα οικιακά απορρίμματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                Για αυτοδιάγνωση
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Επεξήγηση συμβόλων:

Με αγάπη για τη ζωή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες

IVD
Διαγνωστική ιατρική συσκευή in vitro

(για εξωτερική χρήση) Κατά προτίμηση πριν από
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

30°C

2°C

Να φυλάσσεται στους 2°C - 30°C
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΑΙ.

Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο
Να μην επαναχρησιμοποιείται

Κατασκευαστής
1

Περιεχόμενα επαρκή για 1 τεστ
Αριθμός παρτίδας

(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)



 ΒΗΜΑ 1                                                                                                                                        

Συλλέξτε το δείγμα σπέρματος στο 
δοχείο συλλογής που παρέχεται.

 ΒΗΜΑ 4                                                                                                                                       

Τραβήξτε το έμβολο για να 
αντλήσετε υγροποιημένο σπέρμα 
ακριβώς έως τη γραμμή στάθμης 
0,1ml του σωλήνα.

 ΒΗΜΑ 7                                                                                                                                       

Βιδώστε το πώμα στο φιαλίδιο 
διαλύματος και αναμείξτε ΗΠΙΑ καλά το 
περιεχόμενο με ήπια ανάδευση. Μην 
ανακινήσετε!

©

FertiQUICK

 ΒΗΜΑ 2                                                                                                                                       

Αφήστε το σπέρμα να παραμείνει 
για τουλάχιστον 20 λεπτά, αλλά 
όχι περισσότερο από 3 ώρες 
σε θερμοκρασία δωματίου (15°C-
30°C).

 ΒΗΜΑ 5                                                                                                                                       

Ανοίξτε το φιαλίδιο διαλύματος 
ξεβιδώνοντας το κάτω πώμα στο 
φιαλίδιο διαλύματος.

 ΒΗΜΑ 8                                                                                                                                     

Αφήστε το φιαλίδιο διαλύματος 
που περιέχει το μείγμα σπέρματος 
να παραμείνει ακίνητο για 2 λεπτά.
Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα 
που περιέχει την κασέτα του 
τεστ και τοποθετήστε τη με την 
μπροστινή πλευρά προς τα πάνω. 

 ΒΗΜΑ 3                                                                                                                                       

Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα 
μεταφοράς σπέρματος για 
να αναδέψετε ήπια το δείγμα 
σπέρματος 10 φορές.

 ΒΗΜΑ 6                                                                                                                                      

Εισαγάγετε τη σύριγγα μεταφοράς 
σπέρματος στο φιαλίδιο διαλύματος 
και ωθήστε απαλά το έμβολο για 
να προσθέσετε όλο το σπέρμα στο 
διάλυμα.

 ΒΗΜΑ 9                                                                                                                                       

Αφαιρέστε ξεβιδώνοντας τι 
μικρό πώμα που βρίσκεται 
στην κορυφή του πώματος 
του φιαλιδίου διαλύματος και 
συμπιέστε προσεκτικά για να 
προσθέσετε ακριβώς 6 σταγόνες 
του μείγματος σπέρματος στην 
υποδοχή δείγματος (S) της κασέτας 
του τεστ. Ελέγξτε το αποτέλεσμα 
μετά από ακριβώς 7 λεπτά.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ                                                                                                                                       

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΕΣΤ

(C) (T) (S)

(C) (T) (S)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ                                                                                  Για αυτοδιάγνωση

(C)
(T)

(S)

Με αγάπη για τη ζωή.

Τεστ γονιμότητας
          ›...για να γνωρίζετε, χωρίς να περιμένετε‹

20 λεπτά

2 λεπτά


