
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                                

Το OvuQUICK© είναι ένα τεστ ωορρηξίας που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον εύκολα και χωρίς 
βοήθεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ωορρηξίας, με επίπεδο ανίχνευσης 20 mIU/mL.
Ωορρηξία είναι η απελευθέρωση ενός ωαρίου από την ωοθήκη, η οποία προκαλείται από μια αυξημένη 
συγκέντρωση ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH). Το ωάριο μετακινείται στη σάλπιγγα. Για τη σύλληψη, το ωάριο 
πρέπει να γονιμοποιηθεί από ένα σπερματοζωάριο εντός 24 ωρών από την απελευθέρωσή του.
Το τεστ ωορρηξίας περιέχει αντισώματα, τα οποία αντιδρούν ειδικά με την ορμόνη LH. Κατά την επαφή των 
ούρων με την κασέτα του τεστ ή το στικ του τεστ (midstream), το δείγμα μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης 
μέσω τριχοειδούς δράσης. Αφού η ορμόνη LH φτάσει στην περιοχή του τεστ (T), σχηματίζεται μια χρωματική 
γραμμή. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα υποδεικνύεται από την απουσία γραμμής T. Για την εξασφάλιση της 
επιτυχούς διεξαγωγής του τεστ, μια γραμμή πρέπει να είναι πάντα ορατή στην περιοχή ελέγχου (C).
Για τον ορθό προσδιορισμό και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι αναγκαίο να διαβάσετε προσεκτικά 
τις οδηγίες. Πρέπει να κατανοήσετε όλες τις λεπτομέρειες πριν να πραγματοποιήσετε το τεστ.

 ΥΛΙΚΟ                                                                         
Κασέτα:
•	5 ή 10 κασέτες τεστ σε αλουμινένια σακούλα (με 1 πιπέτα και 1 σακουλάκι αφυγραντικού)
•	1 φυλλάδιο οδηγιών
Midstream:
•	5 ή 10 στικ τεστ midstream σε αλουμινένια σακούλα με αφυγραντικό
•	1 φυλλάδιο οδηγιών
Απαιτούμενο, αλλά μη παρεχόμενο υλικό
•	1 χρονόμετρο
•	1 καθαρό δοχείο (τεστ κασέτας)

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                                   

Δεν συνιστάται η χρήση των πρώτων πρωινών ούρων. Για βέλτιστα αποτελέσματα, τα δείγματα ούρων 
πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ 10 π.μ. και 8 μ.μ. Πριν από τη χρήση, περιμένετε μέχρι το τεστ να φτάσει σε 
θερμοκρασία δωματίου (4-30°C). Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα του τεστ λίγο πριν από τη χρήση.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ                                  
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την πρώτη ημέρα χρήσης του τεστ.
1. Προσδιορίστε τη διάρκεια του έμμηνου κύκλου σας. Η διάρκεια του έμμηνου κύκλου είναι ο αριθμός των 

ημερών από την πρώτη ημέρα της εμμηνορρυσίας έως την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της 
επόμενης περιόδου σας.

2. Τώρα, καθορίστε τον αριθμό των ημερών που πρέπει να μετρήσετε από την έναρξη της εμμηνορρυσίας 
για να ξεκινήσετε το τεστ. Η διάρκεια του έμμηνου κύκλου αναγράφεται στην πρώτη γραμμή του παρακάτω 
πίνακα (a), στη συνέχεια, ελέγξτε τις ημέρες που πρέπει να μετρήσετε στη δεύτερη γραμμή (b). Αυτός 
είναι ο αριθμός των ημερών από την έναρξη της εμμηνορρυσίας έως την ημέρα κατά την οποία ξεκινάτε 
τη χρήση του τεστ.

3. Ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα και ημερολόγιο για την εύρεση της ημέρας κατά την οποία πρέπει 
να ξεκινήσετε τη χρήση του τεστ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κύκλος σας είναι συντομότερος των 21 
ημερών, απευθυνθείτε σε γυναικολόγο.

a) Διάρκεια κύκλου b) Ημέρες πριν από το τεστ
a) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
b) 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Παράδειγμα: Εάν ο τυπικός κύκλος σας έχει διάρκεια 28 ημερών, πρέπει να ξεκινήσετε το τεστ 11 ημέρες 
μετά την έναρξη της περιόδου σας. Εάν η περίοδός σας αρχίσει την 9η ημέρα ενός μήνα (ημέρα 1*), αυτό 
συνεπάγεται ότι η 19η ημέρα του μήνα (ημέρα 11 του κύκλου σας) είναι η πρώτη ημέρα χρήσης του τεστ (T).

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ       

ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ

1 2 3 4 5 6 7
8 9* 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 (T) 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καθημερινά το τεστ μετά την καθορισμένη ημερομηνία μέχρι να διαπιστώσετε 
την αύξηση της LH.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                                     

Κασέτα τεστ
1. Συλλέξτε ούρα σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο (δεν 

περιλαμβάνεται).
2. Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα τραβώντας τη σφράγιση 

και αφαιρέστε την κασέτα από τη σακούλα.
3. Χρησιμοποιώντας την πιπέτα, αντλήστε μια ποσότητα 

ούρων από το δείγμα.
4. Κρατώντας την πιπέτα κατακόρυφα πάνω από την υποδοχή 

δείγματος (S), προσθέστε ακριβώς 3 σταγόνες στη 
συσκευή. Προσέξτε να μην προσθέσετε οποιοδήποτε 
υγρό στο παράθυρο αποτελέσματος – με τη σήμανση 
(T) και (C). Μετά την προσθήκη του δείγματος, μην 
αγγίξετε ή μετακινήσετε την κασέτα του τεστ.

Ελέγξτε το αποτέλεσμα μεταξύ 3 και 5 λεπτών μετά την 
προσθήκη του δείγματος. Μην περιμένετε για να ελέγξετε 
το αποτέλεσμα περισσότερο από 5 λεπτά.

Στικ τεστ midstream
1. Ανοίξτε την αλουμινένια σακούλα τραβώντας τη σφράγιση 

και αφαιρέστε τη συσκευή του τεστ από τη σακούλα.
2. Κρατήστε τη λαβή του τεστ με το ένα χέρι, αφαιρώντας 

το κάλυμμα με το άλλο. Τοποθετήστε το κάλυμμα κάπου 
όπου το φτάνετε εύκολα, για να κλείσετε ξανά το τεστ 
αργότερα.

3. Στρέψτε το απορροφητικό άκρο προς τα κάτω και 
τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για τουλάχιστον 
10 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να 
συλλέξετε ούρα σε καθαρό δοχείο (δεν περιλαμβάνεται) 
και να εμβαπτίσετε σε αυτά το άκρο του τεστ για 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη συσκευή και περιμένετε 
να εμφανιστούν οι χρωματικές ζώνες.

Ελέγξτε το αποτέλεσμα μεταξύ 3 και 5 λεπτών μετά την 
προσθήκη του δείγματος. Μην περιμένετε για να ελέγξετε 
το αποτέλεσμα περισσότερο από 5 λεπτά.

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                                                                                           
Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα του τεστ, απλώς διαπιστώστε αν υπάρχει ή όχι μια γραμμή στη 
θέση ελέγχου (C). Δεν έχει σημασία πόσο έντονη ή αμυδρή είναι η γραμμή ελέγχου.
 ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                         
Εάν είναι ορατή μια αχνή ροζ προς κόκκινη γραμμή ελέγχου (C) στο παράθυρο 
αποτελέσματος παράλληλα με μια αχνή ροζ προς κόκκινη γραμμή τεστ (T), το 
αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό.
Αυτό σημαίνει ότι έχει ανιχνευθεί LH στο δείγμα ούρων σας και ότι η ωορρηξία σας 
πιθανώς επίκειται εντός των επόμενων 24-48 ωρών. Εάν θέλετε να συλλάβετε, 
πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό σας εντός των επόμενων 24 
ωρών, αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες. Η καθημερινή χρήση του τεστ μπορεί τώρα 
να διακοπεί.

 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                     
Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εάν διακρίνονται δύο γραμμές, αλλά η γραμμή τεστ 
(T) είναι πιο ανοιχτόχρωμη από τη γραμμή ελέγχου (C) ή αν δεν υπάρχει 
γραμμή τεστ (T). 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε αύξηση της LH, δεν υπάρχει ένδειξη ότι επίκειται 
ωορρηξία και πρέπει να συνεχίσετε την καθημερινή χρήση του τεστ.

 ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                  
Το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο όταν διακρίνεται μόνο μια γραμμή τεστ (T) και 
δεν υπάρχει ορατή γραμμή ελέγχου (C) ή δεν διακρίνεται καμία γραμμή (C ή 
T).
Ελέγξτε προσεκτικά αν εκτελέσατε σωστά όλα τα βήματα των οδηγιών. Επαναλάβετε 
το τεστ χρησιμοποιώντας νέα συσκευή και νέο δείγμα ούρων.

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                                      
Το OvuQUICK© ανιχνεύει συγκεντρώσεις LH που είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 20 mIU/mL στα ούρα, κάτι 
που υποδεικνύεται από το σχηματισμό μιας κόκκινης ζώνης στην περιοχή τεστ. Η ειδικότητα του Ovu-
QUICK© έχει αποδειχθεί σε μελέτες διασταυρούμενης αντιδραστικότητας με την προσθήκη ανθρώπινης 
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (hFSH) και ανθρώπινης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (hTSH) σε αρνητικά 
δείγματα (0 mIU/mL LH). Αποδείχθηκε ότι αυτές οι ορμόνες δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του τεστ.

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ                            
•	Το τεστ λειτουργεί μόνο όταν οι οδηγίες ακολουθούντα επακριβώς. Αν και το OvuQUICK© έχει υψηλή 

ακρίβεια, σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα ψευδών αποτελεσμάτων.
•	Το OvuQUICK© δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς αντισύλληψης.
•	Ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως η μενοτροπίνη, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα 

του τεστ. Σπάνιες ασθένειες, εγκυμοσύνη ή η έναρξη της εμμηνόπαυσης ενδέχεται να προκαλέσουν 
αυξημένα επίπεδα LH.

•	Η αυξημένη πρόσληψη υγρών λίγο πριν από την πραγματοποίηση του τεστ μπορεί να μειώσει τη 
συγκέντρωση της ορμόνης στα ούρα σας. Συνιστούμε να περιορίσετε την πρόσληψη υγρών περίπου 2 
ώρες πριν από το τεστ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                            
•	Το τεστ προορίζεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση.
•	Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από γυναικολόγο.
•	Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ για σκοπούς αντισύλληψης/οικογενειακού προγραμματισμού.
•	Δεν επιτρέπεται η κατάποση οποιουδήποτε μέρους του τεστ.
•	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
•	Να προφυλάσσεται από την έκθεση στο ηλιακό φως, να μην καταψύχεται. Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, 

μεταξύ 4°C και 30°C.
•	Μην το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
•	Η μη σχολαστική τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τεστ.
•	Μη χρησιμοποιήσετε το τεστ, αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
•	Μην επαναχρησιμοποιείτε το τεστ ή μέρη του τεστ.
•	Το τεστ πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως 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.
•	Μην αγγίξετε το παράθυρο αντίδρασης του τεστ για να αποτρέψετε πιθανή μόλυνση.
•	Όλα τα δείγματα ούρων και τα χρησιμοποιημένα μέρη του τεστ πρέπει να θεωρούνται δυνητικά 

μολυσματικά. Η επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται.
•	Όλα τα μέρη του τεστ μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.

Επεξήγηση συμβόλων

Ακολουθήστε τις οδηγίες

IVD
Διαγνωστική ιατρική συσκευή 

in vitro
(για εξωτερική χρήση)

Κατά προτίμηση πριν από
(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)

30°C

4°C

Να φυλάσσεται στους 4-30°C.
Να μην καταψύχεται.

n
Περιεχόμενα επαρκή για 1 

δοκιμασία
Να μην επαναχρησιμοποιείται

Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου
Αριθμός παρτίδας

(βλ. ένδειξη στη συσκευασία)
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