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Test Ovulazione Autodiagnosi - midstream
Ovulation Test for Self-testing - midstream
Test de Ovulation usage individuel - applicateur
Prueba de Ovulación para auto examen - midstream
Teste para Ovulação para auto teste - midstream
Τεστ Πρόβλεψης Ωορρηξίας Αυτοδιάγνωση - midstream

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.
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. 
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PRINCÍPIO
Ovulação é a saída de um óvulo do ovário. O óvulo passa no tubo Trompa de Falópio onde está pronto 
para ser fertilizado. Para que a gravidez aconteça, o óvulo deve ser fertilizado pelo esperma dentro 
de 24 horas depois de ser liberado. Imediatamente antes da ovulação, o corpo produz uma quantia 
grande do hormona luteinizante (LH) que ativa a libertação de um óvulo amadurecido do ovário. Este 
“surto de LH” normalmente acontece no meio do ciclo menstrual. É neste período que a gravidez pode 
acontecer. É importante também notar que o “surto de LH” e a ovulação pode não acontecer em todos 
os ciclos menstruais. 
O Teste para Ovulação é um teste de fluxo lateral em um passo para a detecção qualitativa de LH na 
urina, sinalizando que a ovulação está para ocorrer em 24-36 horas. O teste utiliza uma combinação de 
anticorpos, incluindo um anticorpo monoclonal de LH para detectar seletivamente níveis elevados de 
LH. O teste é conduzido urinando sobre a Ponta Absorvente ou imergindo a Ponta Absorvente na urina 
e obtendo o resultado através das linhas coloridas.

PRECAUÇÕES
Por favor, leia todas as informações contidas nesta instrução de uso antes de realizar o teste.
- Não use após a data de vencimento impressa na embalagem.
- Armazene em local seco a 2-30°C ou 36-86°F. Não congele. 
- Não use se a embalagem estiver violada.
- Mantenha fora do alcançe de crianças.
- Somente para uso de diagnóstico in vitro. Uso externo.
- Não abra a embalagem de teste se você não for utilizá-lo de imediato.
- O teste usada deverá ser descartada, de acordo com as regulamentações locais.

MATERIAIS FORNECIDOS
- Testes midstream   - Instruções de uso

INSTRUÇÕES
O conteúdo do kit é de 5 testes, permitindo que você teste depois de vários dias para encontrar o período 
mais fértil. Calcule quando começar o teste, usando o gráfico abaixo.
1) Primeiro, determine o seu Período do Ciclo Menstrual. Seu período do Ciclo Menstrual é o número 
de dias a partir do primeiro dia da menstruação (hemorragia menstrual) até o último dia que antecede 
a próxima menstruação.
2) Depois, determine o número de Dias a Serem Acrescentados após o período menstrual para realizar 
o teste. Determine o número de dias do Período Menstrual de acordo com a tabela abaixo e veja o 
número correspondente de Dias a Serem Acrescentados na segunda linha. Este é o número de dias 
após o ciclo menstrual ter começado para realizar o teste.
3) Veja o Exemplo e o Calendário de Teste abaixo para determinar o dia em que você deve começar o 
teste. A primeira urina da manhã NÃO deve ser usada para o teste de LH. Para melhores resultados, 
você deve testar aproximadamente na mesma hora para cada dia. Você deve reduzir o consumo de 
líquidos aproximadamente 2 horas antes de realizar o teste.

Tampa

Teste (T)
Controle (C)

Gráfico de Quando Começar a Testar

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

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

Exemplo: O Período do Ciclo Menstrual mais comum é de 28 
dias. O gráfico ao lado indica que sua menstruação começou 
no dia 3. O “Gráfico de Quando Começar a Testar” mostra que 
você deverá acresecentar 11 dias a começar do dia 3. Quando 
eu conto 11 dias, encontro o dia correto para realizar o teste 
que é no dia 13.
      Primeiro dia da última menstruação
      Comece a Testar com o Teste para Ovulação

INSTRUÇÕES DE USO
Determine o dia para começar a testar usando o “Gráfico de Quando Começar a Testar”.
1. Deixe a embalagem atingir a temperatura ambiente antes de abri-la. Retire o teste midstream da 
embalagem hermeticamente fechada e use imediatamente. 
2. Retire a Tampa. Veja ilustração acima.
3. Segure o teste pela indicação Dedo Polegar com a Ponta Absorvente 
exposta apontando para baixo diretamente para o jato da urina por 
pelo menos 10-15 segundos até que a ponta absorvente esteja 
completamente molhada. Veja ilustração ao lado.
Nota: Não urine nas janelas de Teste e Controle. Se você preferir, você 
pode urinar em um recipiente limpo e seco, então insira somente a Ponta 
Absorvente do teste midstream na urina por pelo menos 10-15 segundos.
4. Depois de retirar o teste midstream da urina, recoloque imediatamente 
a Tampa sobre a Ponta Absorvente, coloque o teste midstream em uma 
superfície plana com as janelas de Teste e Controle voltadas para cima 
e então comece a cronometrar por 3 minutos.
5. Quando o teste começa a funcionar, você pode notar um fluxo colorido 
claro se movendo atarvés das janelas de Teste e Controle. O resultado deve ser lido em 3 minutos. Se 
nenhuma linha colorida aparecer, espere por mais 1 minuto. Não interprete o resultado após 10 minutos.

LENDO OS RESULTADOS
POSITIVO 
Duas linhas coloridas são visíveis e a linha da janela de teste (T) é da mesma tonalidade 
ou mais escura que a linha da janela de controle (C). Isto indica que a ovulação ocorrerá 
provavelmente em 24-36 horas.
NEGATIVO
Duas linhas coloridas são visíveis, mas a linha da janela de teste (T) é mais clara que 
a linha da janela de controle (C) ou não há nenhuma linha na janela de teste (T). Isto 
indica que nenhum surto de LH foi detectado e que deve-se continuar testando diariamente.
INVÁLIDO 
A linha de controle não aparece. O resultado é inválido se a linha colorida não aparece na 
janela de controle (C), mesmo que a linha apareça na janela de teste (T). Você deve repetir 
o procedimento com um novo teste midstream.

LIMITAÇÕES
Há a possibilidade de que o teste apresente resultados falso-positivo ou falso- negativo. Os resultados 
inválidos são causados na maioria das vezes por volume de amostra insufuciente ou técnicas incorretas de 
procedimento. Reveja a técnica de procedimento adotada e repita o teste com um novo teste midstream. 
Se o problema persistir, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o distribuidor local.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. P: Posso usar o Teste para Ovulação para evitar gravidez?
R: Não, o teste não deve ser usado como método anticonceptivo.
2. P: Qual a precisão do Teste para Ovulação?
R: Uma avaliação comparou os resultados obtidos através do uso do Teste para Ovulação e outro teste 
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comercialmente disponível no mercado para a detecção de LH. O estudo clínico de consumidores incluiu 
1000 amostras de urina. Os resultados demonstraram uma sensibilidade de >98,9% e uma especificidade 
de >99,9%, com >99,8% de exatidão. 
3. P: Qual a sensibilidade do Teste para Ovulação?
R: O Teste para Ovulação detecta o hormona luteinizante (LH) na urina a uma concentração de 40 mUI/
ml ou maior. A adição de FSH (1.000 mUI/ml), hCG (500 mUI/ml) e TSH (1.000 µUI/ml) para amostras 
negativas (0 mUI/ml LH) e amostras positivas (40 mUI/ml LH) não apresentaram reações cruzadas.
4. P: O uso de álcool ou medicamentos comuns podem afetar o teste?
R: Não, mas um médico deverá ser consultado quando do uso de medicamento hormonal. O uso recente 
de anticoncepcionais, a amamentação ou gravidez podem interferir no resultado do teste. 
5. P: Por que eu não devo usar a primeira urina da manhã? Qual a hora ideal para realizar o teste? 
R: Nós não recomendamos o uso da primeira urina da manhã por causa da concentração, podendo dar 
um resultado falso – positivo. Qualquer outro horário do dia é viável. Para melhores resultados, tente 
coletar a urina aproximadamente no mesmo horário a cada dia.
6. P: Ingerir um grande volume de líquidos afeta o resultado?
R: Ingerir um grande volume de líquidos antes de realizar o teste diluirá o hormona na urina. Recomenda-
se limitar o uso de líquidos 2 horas antes de realizar o teste.
7. P: Quanto tempo as linhas permanecem visíveis?
R: O teste deve ser lido em 3 minutos para um melhor resultado. Um resultado positivo (surto) nunca 
desaparecerá. A(s) linha(s) colorida(s) podem tornar-se escuras e o fundo tingido pode aparecer após 
várias horas. Alguns resultados negativos podem apresentar uma segunda linha colorida por causa da 
evaporação na região da linha de teste. Por isso, os resultados não devem ser interpretados após 10 
minutos. Descarte o teste após a sua interpretação.
8. P: Se o resultado obtido for positivo, qual é o tempo ideal para ter uma relação sexual?
R: A ovulação ocorrerá entre 24-36 horas. Este é o período mais fértil. A relação neste período é 
aconselhada.
9. P: Este teste substitui o método de temperatura de corpo basal (BBT)? Este teste substitui o 
método de temperatura de corpo basal (BBT)?
R: O Teste para Ovulação não substitui o método BBT. A mudança de temperatura de corpo basal indica 
primeiramente que a ovulação já aconteceu. O Teste para Ovulação indica que a ovulação está para 
acontecer. 
10. P: Eu obtive um resultado positivo e tive relações durante os dias férteis, mas eu ainda não 
estou grávida. O que eu devo fazer?
R: Há muitos fatores que podem afetar o fato de ficar grávida. Freqüentemente é necessário usar o kit 
de teste por 3-4 meses antes de alcançar uma gravidez. O médico deverá ser consultado se a gravidez 
não for alcançada no período de 3-4 meses.
11. P: Eu obtive um resultado positivo e tive relações durante os dias férteis. Eu acho que estou 
grávida. Em quanto tempo eu poderei saber se estou realmente grávida?
R: Nosso Teste para Gravidez pode fornecer o resultado logo no primeiro dia do atraso menstrual.

Índice de Símbolos
Atenção, ver instruções 

de uso  Testes por kit  Fabricante

Somente para uso de 
diagnóstico in vitro Validade Não reutilizar

Armazenar entre 2-30°C Número de lote Nº de Catálogo 29112

Armazenar em local fresco 
e seco

Conservar al amparo de la
luz solar

Leer atentamente las 
instrucciones de uso
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