
Test di Ovulazione Strisce (Urina) - Autodiagnosi
Ovulation Test Strip (Urine) - Self-test
Test d’Ovulation sur Bandelette (Urine) - Auto-diagnostic
Ovulation Testreifen (Urin) - Selbstdiagnose
Prueba de Ovulación en Tira (Orina) - Autodiagnóstico
Teste de Ovulação Em Tira (Urina) - Autodiagnóstico
Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας (Ούρων) - Αυτοδιάγνωση
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Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056             
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του. 

MANUALE D’USO
OPERATOR’S MANUAL

MANUEL D’UTILIZATION
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE USO
MANUAL DE USO

Εγχειρίδιο χρήσης

0197
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Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας (Ούρων) - Αυτοδιάγνωση
Mιa ενός βήµατος ταχεία εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση της ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH) στα ούρα.
Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro. Όχι για εσωτερική χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας είναι µια ταχεία χρωµατογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για τον ποιοτικό 
προσδιορισµό της ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH) στα ούρα για βοήθηµα στην ανίχνευση της ωορρηξίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ωορρηξία είναι η απελευθέρωση ενός ωαρίου από την ωοθήκη. Το ωάριο περνάει στον ωαγωγό όπου 
είναι έτοιµο να γονιµοποιηθεί. Για να προκύψει εγκυµοσύνη, το ωάριο πρέπει να γονιµοποιηθεί από 
σπερµατοζωάριο µέσα σε 24 ώρες από την απελευθέρωσή του. Ακριβώς πριν την ωορρηξία, το σώµα 
παράγει µια µεγάλη ποσότητα ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH) η οποία ενεργοποιεί την απελευθέρωση ενός 
ώριµου ωαρίου από την ωοθήκη. Το φαινόµενο αυτό, γνωστό και σαν “ κύµα LH”, εµφανίζεται συνήθως 
στην µέση του έµµηνου κύκλου.
Το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας είναι ένα πλήρες σύστηµα που βοηθάει στην πρόβλεψη του χρόνου της 
ωορρηξίας και της µέγιστης γονιµότητας. Η εγκυµοσύνη προκύπτει συνήθως κατά την διάρκεια του 
γόνιµου αυτού διαστήµατος.
Το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας ανιχνεύει το κύµα LH στα ούρα, υποδεικνύοντας ότι η ωορρηξία θα προκύψει 
µέσα στις επόµενες 24-36 ώρες.
Σηµαντικό: Το κύµα LH και η ωορρηξία µπορεί να µην προκύπτουν σε όλους τους έµµηνους κύκλους.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Η ταινία εξέτασης περιέχει αντι-LH σωµατίδια και αντι-LH αντίσωµα επιχρισµένα στην µεµβράνη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro. Όχι για εσωτερική χρήση. Να µην χρησιµοποιείται µετά την 
ηµεροµηνία λήξης.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο χειρισµού των δειγµάτων ή των σετ.
• Το τεστ θα πρέπει να παραµένει στην σφραγισµένη συσκευασία ή στο κλειστό δοχείο µέχρι την χρήση.
• Χειριστείτε όλα τα δείγµατα σαν να περιείχαν λοιµογόνους παράγοντες. Ακολουθείστε τις καθιερωµένες 
προφυλάξεις έναντι των µικροβιολογικών κινδύνων καθώς και τις ανάλογες διαδικασίες αποκοµιδής των 
δειγµάτων.
• Η αποκοµιδή των χρησιµοποιηµένων τεστ θαπει να γίνεται σύπρέµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
• Η υγρασία και η θερµοκρασία µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στα αποτελέσµατα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Διατηρείστε την συσκευασία σε θερµοκρασία δωµατίου ή ψυγείο (2-30°C). Το τεστ είναι σταθερό µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξης που είναι τυπωµένη στην σφραγισµένη συσκευασία ή στην ετικέτα του κλειστού 
δοχείου. Το τεστ θα πρέπει να παραµένει στην σφραγισµένη συσκευασία ή στο κλειστό δοχείο µέχρι την 
χρήση. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην το χρησιµοποιείτε πέραν της ηµεροµηνίας λήξης. 
ΣΗΜ: Από την στιγµή που ανοιχθεί το δοχείο, οι ταινίες που αποµένουν είναι σταθερές για 90 ηµέρες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
• Προσδιορίστε τον ευνοϊκότερο χρόνο για την συλλογή των ούρων. Για καλλίτερα αποτελέσµατα, συλλέγετε 
τα ούρα περίπου την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Μην συλλέγετε τα πρώτα πρωινά ούρα.
• Ελαττώστε την λήψη υγρών περίπου 2 ώρες πριν την συλλογή των ούρων.
• Καταγράψτε την ηµεροµηνία, την ηµέρα του κύκλου και την ώρα συλλογής των ούρων.
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ΥΛΙΚΑ
Παρεχόµενα Υλικά
• Ταινίες εξέτασης  • Ένθετο συσκευασίας
Απαιτούµενα Μη Παρεχόµενα Υλικά
• Δοχείο συλλογής δείγµατος • Χρονόµετρο

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Αρχικά, προσδιορίστε τη Διάρκεια του Έµµηνου Κύκλου, η οποία είναι ο αριθµός των ηµερών από την πρώτη 
ηµέρα της περιόδου (έµµηνος ρύση) έως την τελευταία η µέρα πριν την έναρξη της επόµενης περιόδου.
Κατόπιν, προσδιορίστε τον αριθµό των ηµερών µετά την περίοδο για να αρχίσετε την εξέταση. Βρείτε 
την διάρκεια του έµµηνου κύκλου στην πρώτη σειρά του παρακάτω πίνακα και διαβάστε τον αντίστοιχο 
αριθµό στην δεύτερη σειρά. Αυτός είναι ο αριθµός των ηµερών µετά την περίοδο που πρέπει να αρχίσετε 
την εξέταση.

Ηµέρες Έναρξης Εξέτασης
Τέλος, προσδιορίστε την ηµέρα έναρξης της εξέτασης. Συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης ηµέρας της 
τελευταίας περιόδου, µετρείστε τον αριθµό των ηµερών που αναφέρονται στο προηγούµενο στάδιο.
Αυτή είναι και η ηµέρα που πρέπει να αρχίσετε την εξέταση. Σαν βασική οδηγία, συνιστάται η 
πραγµατοποίηση της εξέτασης µια φορά την ηµέρα για 5 ηµέρες.
Σηµείωση: Εάν υπάρχουν ανωµαλίες στην διάρκεια του έµµηνου κύκλου, χρησιµοποιήστε την µικρότερη 
διάρκεια του πίνακα (21 ηµέρες). Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να απαιτηθεί εξέταση µεγαλύτερη των 5 ηµερών.
Παράδειγµα: Η διάρκεια του έµµηνου κύκλου είναι 28 ηµέρες. Ο πίνακας δείχνει την µέτρηση 11 ηµερών 
από την τελευταία περίοδο. Η τελευταία περίοδος άρχισε την 3ης. Συµπεριλαµβανοµένης της 3ης, µετρείστε 
11 ηµέρες για να φτάσετε στην 13η. Η συλλογή των ούρων και η εξέταση αρχίζουν την 13η και διαρκούν 
έως την 17η. (Δείτε το παρακάτω Παράδειγµ α Ηµερολογίου).

  Πρώτη ηµέρα της τελευταίας περιόδου

  Αρχίστε την εξέταση µε το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αφήστε την ταινία εξέτασης, το δείγµα ούρων και/ή τα controls να έρθουν σε θερµοκρασία δωµατίου 
(15-30°C) πριν την πραγµατοποίηση της εξέτασης.
1. Προσδιορίστε την ηµέρα έναρξης της εξέτασης (δείτε την προηγούµενη παράγραφο:” ΣΥΝΙΣΤ. ΜΕΝΗ 
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ”).
2. Φέρτε την συσκευασία ή το δοχείο σε θερµοκρασία δωµατίου πριν τα ανοίξετε. Βγάλτε την ταινία εξέτασης 
από την σφραγισµένη συσκευασία ή το κλειστό δοχείο και χρησιµοποιήστε την το συντοµότερο δυνατό.
ΣΗΜ: Για συσκευασία δοχείου, κλείστε αµέσως ερµητικά το δοχείο µετά την αφαίρεση του απαιτούµενου 
αριθµού ταινιών. Καταγράψτε την αρχική ηµεροµηνία ανοίγµατος του δοχείου. Από την στιγµή που ανοιχθεί 
το δοχείο, οι ταινίες που αποµένουν είναι σταθερές για 90 ηµέρες.
3. Με τα βέλη να δείχνουν κατακόρυφα προς την διεύθυνση του δείγµατος, βυθίστε την ταινία στο 
δείγµα των ούρων για τουλάχιστον 10-15 δευτερόλεπτα. Μην υπερβείτε την µέγιστη γραµµή (MAX) 
της ταινίας κατά την βύθισή της. Δείτε το παρακάτω σχήµα.
4. Τοποθετήστε την ταινία σε µια επίπεδη, µη απορροφητική επιφάνεια, αρχίστε την χρονοµέτρηση 
και περιµένετε την εµφάνιση των κόκκινων (κόκκινης) γραµµών (γραµµής). Το αποτέλεσµα πρέπει να 
διαβασθεί µέσα σε 5 λεπτά. Μην διαβάζετε το αποτέλεσµ α µετά την πάροδο 10 λεπτών.

Δ ιάρκεια Έµµηνου Κύκλου

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

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



28Ελληνικά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Παρακαλώ δείτε το παραπάνω σχήµα)
ΘΕΤΙΚΟ: Εάν είναι ορατές δύο γραµµές, αλλά η γραµµή στην περιοχή εξέτασης (T) είναι ίδια ή 
πιο σκούρη από αυτήν στην περιοχή ελέγχου (C). Αποτελεί ένδειξη ότι θα προκύψει ωορρηξία µέσα 
στις επόµενες 24-36 ώρες.
ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Εάν είναι ορατές δύο γραµµές, αλλά η γραµµή στην περιοχή εξέτασης (T) είναι πιο 
ανοικτόχρωµη από αυτήν στην περιοχή ελέγχου (C), ή δεν υπάρχει γραµµή στην περιοχή εξέτασης 
(T). Αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανιχνευθεί “κύµα LH”.
ΑΚΥΡΟ: Δεν εµφανίζεται η γραµµή ελέγχου. Ανεπαρκής όγκος δείγµατος ή µη σωστή πραγµατοποίηση 
της διαδικασίας είναι οι συνηθέστεροι λόγοι µη εµφάνισης της γραµµής ελέγχου. Επαναλάβετε προσεκτικά 
την διαδικασία µε µια νέα ταινία εξέτασης. Εάν το πρόβληµα παραµένει, σταµατήστε την χρήση του 
συγκεκριµένου σετ και επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας διανοµέα.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το τεστ περιλαµβάνει σύστηµα ελέγχου της διαδικασίας. Η κόκκινη γραµµή που εµφανίζεται στην 
περιοχή ελέγχου (C) θεωρείται σαν εσωτερικός έλεγχος διαδικασίας. Επιβεβαιώνει την επάρκεια όγκου 
του δείγµατος καθώς και την σωστή εκτέλεση της διαδικασίας. Ένα θετικό αποτέλεσµα δείχνει ότι το 
δείγµα των ούρων περιέχει σε επίπεδο που δείχνει την έναρξη της ωορρηξίας, η οποία και θα αρχίσει 
στις επόµενες 24-36 ώρες.
Ένα αρνητικό αποτέλεσµα δείχνει ότι δεν έχει ανιχνευθεί “ κύµα LH” και θα πρέπει να συνεχισθεί η 
καθηµερινή εξέταση.
Δεν έχουν όλες οι γυναίκες ωορρηξία στην µέση του κύκλου τους, γι’αυτό, ένα θετικό αποτέλεσµα µπορεί 
να µην προκύψει στις επιλεγµένες για εξέταση ηµέρες. Εάν δεν δείτε θετικό αποτέλεσµα, συνεχίστε την 
εξέταση µε το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας για αρκετές ακόµη ηµέρες. Εάν παραµένει το αρνητικό αποτέλεσµα, 
πραγµατοποιήστε την εξέταση ξανά κατά την διάρκεια του επόµενου έµµηνου κύκλου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Μόνο για διαγνωστική χρήση in vitro. Όχι για εσωτερική χρήση.
2. Το τεστ αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για σκοπούς ελέγχου γεννήσεων.
3. Τα αποτελέσµατα του τεστ δεν επηρεάζονται από παυσίπονα, αντιβιοτικά και άλλα κοινά φάρµακα. 
Φαρµακευτική αγωγή που περιλαµβάνει hCG ή LH µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα της εξέτασης και 
δεν θα πρέπει να λαµβάνεται κατά την χρήση του Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας. Επιπρόσθετα, το τεστ δεν θα 
λειτουργήσει κατάλληλα σε περιπτώσεις εγκυµοσύνης, εµµηνόπαυσης ή λήψης αντισυλληπτικών χαπιών.
4. Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε μια κλινική αξιολόγηση συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης του Τεστ Ωορρηξίας 
Ταινίας με αυτά ενός άλλου ευρέως εμπορικά διαθέσιμου τεστ LH μεμβράνης ούρων. Η κλινική δοκιμασία 
καταναλωτή περιελάμβανε 1000 δείγματα ούρων. Τα αποτελέσματα επιδείξαν εξειδίκευση >99,9%, 
ευαισθησία >99,9%, με συνολική ακρίβεια >99,9%.
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
To Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας έχει ελεγχθεί µε ευρέως γνωστά φάρµακα και ορµόνες, συµπεριλαµβανοµένων 
των FSH (1000 mIU/mL), TSH (1000 µ IU/mL) και hCG (500 mIU/mL). Στα επίπεδα ελέγχου (40 mIU/ml), 
καµία από τις ουσίες δεν εµφάνισε παρεµβολή στα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μπορεί το Τεστ Ωορρηξίας Ταινίας να χρησιµοποιηθεί για την αποφυγή της εγκυµοσύνης;
Όχι, το τεστ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται σαν µέσο ελέγχου των γεννήσεων.
2. Το αλκοόλ ή τα κοινά φάρµακα επιδρούν στο τεστ;
Όχι, αλλά θα πρέπει να συµβουλευτείτε ιατρό σε περίπτωση ορµονοθεραπείας. Επίσης, πρόσφατη λήψη 
αντισυλληπτικών, θηλασµός ή εγκυµοσύνη µπορεί να έχουν επίδραση στα αποτελέσµατα.
3. Για πόσο χρόνο θα είναι ορατή η γραµµή;
Το αποτέλεσµα θα πρέπει να διαβασθεί µέσα σε 5 λεπτά. Ένα θετικό αποτέλεσµα δεν πρόκειται να 
εξαφανισθεί. Η έγχρωµη(ες) γραµµή(ες) µπορεί να σκουρύνουν και να εµφανισθεί ένα ροζ φόντο µετά 
από αρκετές ώρες. Κάποια αρνητικά αποτελέσµατα µπορεί να εµφανίσουν αργότερα µια αµυδρή δεύτερη 
γραµµή λόγω εξάτµισης. Γι’αυτό, µην διαβάζετε τα αποτελέσµατα µετά από 10 λεπτά και πετάξτε την 
ταινία µετά την ανάγνωση του αποτελέσµατος.
4. Από την στιγµή που υπάρχει θετικό αποτέλεσµα, πότε είναι ο καλλίτερος χρόνος για την επαφή;
Η ωορρηξία θα προκύψει µέσα στις επόµενες 24-36 ώρες. Συνίσταται η σεξουαλική επαφή µέσα σ’αυτό 
το χρονικό πλαίσιο.
5. Το τεστ αυτό αντικαθιστά την µέθοδο µέτρησης θερµοκρασίας βασικού σωµατίου (BBT);
Το αποτέλεσµα της παραπάνω µεθόδου δείχνει πρώτιστα ότι η ωορρηξία έχει ήδη προκύψει. To Τεστ 
Ωορρηξίας Ταινίας δείχνει ότι η ωορρηξία πρόκειται να προκύψει.
6. Ένα θετικό αποτέλεσµα εγγυάται την επίτευξη εγκυµοσύνης µετά την επαφή στις γόνιµες ηµέρες;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα επίτευξης της εγκυµοσύνης. Συχνά 
απαιτείται η χρήση του σετ για 3-4 µήνες πριν την επίτευξη της εγκυµοσύνης. Εάν δεν µ είνετε έγκυος 
σ’αυτό το χρονικό διάστηµα, αναζητήστε ιατρική συµβουλή.
7. Πόσο σύντοµα µπορεί να εξακριβωθεί η εγκυµοσύνη;
Τα ταχεία τεστς εγκυµοσύνης µπορούν να δώσουν αποτέλεσµα από την πρώτη ηµέρα της καθυστέρησης 
της περιόδου.
8. Ποια ώρα της ηµέρας θα πρέπει να κάνω το τεστ; Πρέπει να χρησιµοποιήσω τα πρώτα πρωινά ούρα;
Δεν συνίσταται η χρήση των πρώτων πρωινών ούρων, αλλά όλες οι άλλες ώρες της ηµέρας είναι 
κατάλληλες. Για καλλίτερα αποτελέσµατα, προσπαθήστε να συλλέγετε τα ούρα περίπου την ίδια ώρα 
κάθε ηµέρα.
9. Γιατί η λήψη µεγάλης ποσότητας υγρών επηρεάζει το αποτέλεσµα;
Η µεγάλη κατανάλωση υγρών πριν την πραγµατοποίηση του τεστ θα έχει σαν αποτέλεσµα την αραίωση 
της ορµόνης στα ούρα. Ελαττώστε την λήψη υγρών περίπου δύο ώρες πριν την συλλογή των ούρων.

Πίνακας Συμβόλων
Προσοχή, δείτε τις οδηγίες 

χρήσης  Τεστ ανά συσκευασία Κατασκευαστής

Μόνο για in vitro
διαγνωστική χρήση Χρήση έως Μιας χρήσης

Αποθήκευση μεταξύ
2-30°C Αριθμός παρτίδας Αριθμός καταλόγου 29114

Διατηρείται σε δροσερό και
στεγνό περιβάλλον

Κρατήστε το μακριά από
ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε προσεχτικά τις
οδηγίες χρήσης

Κατασκευαστής
GIMA Spa
Via Marconi, 1 - 20060
Gessate (MI) - Italia
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