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SPERM TEST

BRUGSANVISNING

In vitro hjemmetest til kvalitativ vurdering af 
spermkoncentration i human sæd

SPERM TEST er et biokemisk assay for in vitro-kvalitativ estimering af sædkon-
centration i human sæd som et hjælpemiddel til klinisk diagnose af infertilitet 
og / eller graviditetsplanlægning ved selvvurdering af om sædkoncentrationen 
er over eller under den krævede koncentration for vellykket graviditet.

Dette produkt bruger den inerte glasfibermembran med høj vandabsorption 
og porestørrelsen på mindre end 0,5 μm til filtrering af sæden. Spermaceller er 
fanget på overfladen af membranets første lag, og der anvendes farvningsløs-
ninger, der kan farve sædceller. Jo mørkere farven i testbrønd A, desto højere 
er sædkoncentrationen. Hvis farven på testbrønd A er lysere end standardfar-
ven på referencebrønd B, betyder det, at koncentrationen af sæd er mindre 
end 15 millioner / ml. Hvis farven på testbrønd A er mørkere end standardfar-
ven til referencebrønd B, betyder det, at sædkoncentrationen er større end 15 
millioner / ml.

Sperm koncentration på 15 mio. / Ml er det minimale forventede sædkoncen-
trationsniveau for graviditet.

Dette kit er designet til at blive anvendt til in vitro kvalitativ estimering af 
sædkoncentrationen af human sæd.
I det væsentlige betyder det, at testen vil bestemme, om antallet af sædceller 
er på et passende niveau for at der kan ske befrugtning og graviditet forudsat 
at din kvindelige partner har ægløsning i tide. En lav sædkoncentration vil 
indikere mindre sandsynlighed for befrugtning. Det ville være tilrådeligt at 
konsultere din læge, der kan rådgive om hvad der kan gøres for at forbedre 
sædkoncentrationen.

PRINCIPPER FOR TESTEN TESTEN INDEHOLDER

1) Til in vitro kvalitativ estimering af sædkoncentration i human sæd.
2) Spermkoncentration er kun en af de vigtige tests for fertilitet. Men andre test 
af sæd som motilitet, bevægelighed, volumen og morfologi samt ægløsning hos 
kvinder er også vigtige. I tilfælde af infertilitet anbefales det at tage andre prøver i 
betragtning.

TESTENS BEGRÆNSNINGER

Læs venligst alle oplysningerne i denne indlægsseddel, inden testen udføres.
Dette kit kan kun anvendes som en in vitro-diagnostisk test ved brug af human sæd 
som prøve og kan ikke anvendes sammen med prøver af andre kropsvæsker.
Dette test kit er beregnet til at blive brugt som en foreløbigtest kun og gentagne 
gange negative resultater skal konsulteres med læge eller medicinsk faglig person.
Ved tilsætning af prøver, farvningsopløsning og vaskeopløsning, prøv at undgå bob-
ler, da dette kan påvirke testresultaterne negativt.
Sørg for at du følger anvisningerne og ”tid” korrekt, når du udfører testen og obser-
verer resultaterne.
Fjern IKKE det lysegule pulver fra bunden af Prøvekoppen, da det vil hjælpe sæden 
til at flyde.
Sættet skal opbevares ved stuetemperatur, undgå områder med høj fugtighed. Hvis 
folieemballagen er beskadiget eller er blevet åbnet, skal du ikke bruge den.

Når testkortets pakke er åbnet, skal den bruges så hurtigt som muligt for at undgå at 
blive udsat for luft i lange perioder, hvilket kan medføre, at testen ikke virker korrekt.
Sættet må ikke fryses eller anvendes efter udløbsdatoen, der er trykt på den ydre 
folie.
Prøvesætet skal opbevares ved stuetemperatur eller afkøles (2 ° -30 °) i den forsegle-
de pose til udløbsdatoen. MÅ IKKE FRYSES.
Testpakningerne skal holdes væk fra direkte sollys, fugt og varme.
Efter brug kan alle komponenter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser; Alle 
prøver bør betragtes som potentielt farlige og håndteres på samme måde som et 
smittende middel.
I tilfælde af problemer med farveidentifikation (f.eks. Daltonism), bed om hjælp i 
testlæsning.
Kun til eksternt brug. Må ikke indtages eller sluges.

FORHOLDSREGLER - LÆS FØR PRØVEN TAGES

Materiale til gennemførelse af 1 test
- 1 aluminiumspose indeholdende:

1 pipette
1 Sperm Test kassette

- 1 dråbeflaske 
indeholdende 3 ml 
Sperm Test Farve-
opløsning

- 1 dråbeflaske 
indeholdende 3 ml 
Sperm Test 
Vaskopløsning

- 1 Sperm Prøvekop med 
lysegult pulverUr eller timer er ikke vedlagt

1 antifugtpose (smides ud)
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SYMBOLER

In Vitro diagnostisk udstyr
Læs brugsanvisning før brug
Steriliseret ved bestråling
Udløbsdato

Indhold
Referencenummer
Lot nummer
Temperaturgrænser

Kan ikke genbruges
CE mærkninger
Ansvarlig producent

FORBEREDELSER OG PRØVEINDSAMLING

TESTPROCEDURE

BEMÆRK: Hvis testbrønd A er farveløs betyder det, at sædkoncen-
trationen er mindre end 5 millioner / ml eller nul. Denne tilstand er 
kendt som azoospermi. Hvis du er usikker på resultatet, eller hvis du 
føler, at resultatet er unormalt, skal du gentage testen ved hjælp af en 
anden test, men sørg for, at du ikke ejakulerer gennem nogen seksuel 
aktivitet i 6 dage før du udfører anden test. Hvis den anden test også 
er unormal, bør du diskutere resultaterne med din læge eller professio-
nel behandler.

FORTOLKNING AF RESULTAT
Læs instruktionerne omhyggeligt og fuldstændigt, inden du starter 
testen.
1) Før testning er det vigtigt, at du afstår fra seksuel aktivitet i 3-7 
dage.
Dette sikrer, at spermiernes volumen og kvalitet er højest, og testen 
vil da være en nøjagtig bestemmelse af sædkoncentrationen.
2) Ved hjælp af onanering skal sæden opsamles direkte i opsam-
lingskoppen.
3) Pas på, at indsamlet sæd ikke er forurenet ved eller har været i 
kontakt med hånd, hud eller andre materialer.
4) Ryst sæden jævnt i opsamlingsbeholderen, og lad den stå i 15 
minutter ved stuetemperatur, indtil sæden bliver en flydende væske. 
Brug ikke sæd opbevaret i mere end 12 timer efter sæden er be-
handlet og gjort flydende.

1) Fjern testkassetten fra folieposen og læg den vandret på en plan 
overflade. Brug pipetten i folieposen til at tilføre en dråbe sæd i 
testbrønd A. (fig. A-B)
2) Når sæden er suget ned i testbrønd A, tilsættes tre dråber af 
den blå farvningsopløsning til testbrønd A. Lad dette opløse i 1-2 
minutter. (fig. C)
3) Nu tilføj to dråber af den gennemsigtige vaskeopløsning til test-
brønd A (fig. D), og lad den opløse i 1-2 minutter, og læs derefter 
resultaterne straks.
4) Aflæs farven på testbrønd A, sammenligner farven på testbrønd 
A til referencebrønd B. Jo mørkere farven på brønd A er, jo højere er 
sædkoncentrationen.

Sammenlign farven på testbrønd A til 
reference referencebrønd B

NORMAL
Farven på testbrønd A er mørkere end eller den 
samme som standardfarven i referencebrønd B. 
Det betyder, at sædkoncentrationen er større end 
eller ækvivalent med 15 millioner / ml. Sand-
synligheden for befrugtning er høj med denne 
sædkoncentration, forudsat andre betingelser, 
såsom ægløsningstidspunktet for partneren, der 
skal være gunstig.

ABNORM
Farven på testbrønd A er lysere end standardfar-
ven til referencebrønd B. Det betyder, at sædkon-
centrationen er mindre end 15million / ml. Dette 
er kendt som oligospermi (et interval der normalt 
ligger mellem 5million / ml og 15million / ml). 
Sandsynligheden for undfangelse er mindre med 
denne sædkoncentration og yderligere medicinsk 
konsultation anbefales.
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HVORFOR SKAL DER VENTES 15 MINUTER FØR SÆDPRØVEN KAN TAGES FRA PRØ-
VEKOPPEN TIL TESTEN OG HVORFOR MÅ DENNE TID IKKE OVERSTIGE 12 TIMER? 
Den friske sæd er viskøs og tyktflydende, og normal sæd skal inkuberes i 30-60 
minutter ved 37 ° C for at blive fuldstændig flydende. Kun i flydende tilstand kan 
sæden anvendes til test, fordi den viskøse sæd ikke helt kan passere membranen i 
testbrønden. Den lyse gule belægning eller støv i prøvekoppen reagere med sæden 
og gør den flydende indenfor 15 minutter. Hvis opbevaringstidspunktet for sæd-
prøven er for lang, kan det forårsage nedbrydning sædceller, hvilket kan påvirke 
resultaternes nøjagtighed.
HVOR LANG TID SKAL SÆDPRØVEN OG FARVEOPLØSNINGEN VÆRE I TESTBRØN-
DEN? Generelt vil det passere testmembranen i testbrønden inden for flere sekun-
der. Hvis opløsningen ikke kan passere membranen fuldstændigt efter 5 minutter 
betyder det at sæden ikke er flydende helt eller sædets tæthed er for høj, og en 
ny test skal gentages. Årsagerne til sæden ikke er flydende kan være, at enzymet 
i prøvekoppen er blevet forurenet eller brugeren ikke har anvendt prøvekoppen 
korrekt.

ER DE OPLØSNINGER, DER ANVENDES TIL DENNE TEST SIKKER? Opløsningerne er 
sikre og er et syntetisk farvestof, der ved indtag i koncentrationer mindre end 5 mg 
/ kg ikke skader menneskekroppen. Koncentrationen af farveopløsningen er mindre 
end 10 ug / ml.
KAN ABNORMALE RESULTATER VISE, AT PERSONEN IKKE KAN FÅ BØRN? Sperm-
koncentration er en af de flere sædanalysetest. Der er andre faktorer, der bør tages 
i betragtning, såsom bevægelighed. Derfor vil en lægeeksperts mening i sådanne 
tilfælde være stærkt anbefalet.
HVAD KAN RESULTERE I FORKERTE TESTRESULTATER? Enhver fejl på et hvilket som 
helst tidspunkt fra prøveopsamling for at teste timing til manglende overholdelse af 
afholdenhed kan resultere i fejlagtige testresultater.
HVOR PRÆCIS ER SPERM-TESTEN? Testen er meget præcis. Vurderingsrapporter 
viser en konkordansrate over 99% (95%: 97,0-99,9%) i forhold til reference 
metoder.
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