
REZULTAT NEGATIV: Functia ovarianã este  în parametri. 
Dacã pe test apare doar o linie coloratã în zona de control (C) sau 
linia de test (T) este mai deschisã la culoare decât linia de control 
(C). Acest rezultat indicã prezenþa FSH în urinã la o concentraþie 
sub 25 mIU/ml. 
Acest lucru indicã faptul cã nivelul dumneavoastrã de FSH nu este 
ridicat, dar nu este o dovadã a fertilitãþii. 

REZULTAT POZITIV: Funcþia ovarianã este în declin.
Dacã pe test au apãrut 2 linii distincte þi linia de test (T) este la fel 
de coloratã ori mai închisã la culoare decât linia de control (C). 
Acest rezultat indicã prezenþa FSH în urinã la o concentraþie egalã 
sau mai mare de 25 mIU/ml. Dacã rezultatul testului este pozitiv, 
este bine sã repetaþi testarea dupã 5-7 zile, deoarece nivelul de 
FSH poate varia pe parcursul ciclului menstrual. Dacã þi cel de al 
doilea test indicã un rezultat pozitiv, înseamnã cã nivelul de FSH 
este ridicat þi ar trebui sã consultaþi medicul dacã doriþi sã 
rãmâneþi însãrcinatã.  
Nivelurile crescute de FSH pot fi indicator al stãrii de 
perimenopauzã cât þi indicator al infertilitãþii, iar dacã vã 
confruntaþi cu simptome precum: cicluri menstruale neregulate, 
insomnie, modificãri ale dispoziþiei, bufeuri, obosealã, ar trebui 
sã discutaþi rezultatele testelor cu medicul .

REZULTAT INVALID: Rezultatul nu este concludent.
Dacã nu a apãrut nicio linie coloratã în zona de control (C) sau a 
apãrut doar o linie in zona de testare (T). 
Repetaþi testarea cu un nou test. Rezultatele invalide sunt cel mai 
adesea cauzate de nerespectarea întocmai a instrucþiunilor de 
utilizare. Dacã problema persistã contactaþi distribuitorul sau 
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul, cu ambalajul 
testului utilizat.

Pasul 2: Efectuarea testului.

Picuraþi cu pipeta 4 picãturi din urina colectatã, în orificiul de 
testare al casetei.

Pasul 3: Citirea rezultatului.

Citiþi rezultatul în maxim 10 minute.
Nu interpretaþi rezultatul dupã mai mult de 15 minute.

1. Un pahar curat þi uscat din plastic sau sticlã pentru colectarea 
urinei.
2. Un ceas pentru a contoriza timpul scurs pânã la citirea 
rezultatului. 

Atât testul casetã cât þi urina trebuie sã fie la temperatura 
camerei. Scoateþi testul casetã din plic þi aþezaþi-l pe o suprafaþã 
planã.

Testul de fertilitate femininã este un test rapid calitativ 
pentru detectarea în urinã a nivelului hormonului FSH, (Hormon 
de Stimulare Folicularã) în vederea evaluãrii funcþiei ovariene.

Nivelurile de FSH pot fi crescute în cazul declinului funcþiei 

ovariene (fertilitate scãzutã) þi devin în mod constant ridicate 
odatã cu înaintarea în vârstã þi apropierea de menopauzã. 

În timpul menstruaþiei sau în primele 3 zile dupã sfârþitul 
menstruaþiei, rezultatul testului ar trebui sã fie negativ. Dacã 

rezultatul este pozitiv, acest lucru indicã faptul cã funcþia 

ovarianã este în declin.

Deoarece concentraþia hormonului FSH în urinã este 
influenþatã de o serie de factori, precum ingerarea de apã sau 
transpiraþia, ar trebui sã vã testaþi de cel puþin 2 ori. Dacã 
rezultatul testãrii este în continuare pozitiv trebuie sã luaþi în 
considerare faptul cã funcþia ovarianã este în declin. Pe mãsurã 
ce funcþia ovarianã începe sã scadã, hormonul FSH începe sã 
creascã, dar nu în mod constant. 

Declinul funcþiei ovariene este una dintre posibilele cauze 

ale fertilitãþii scãzute þi dacã rezultatul testului este pozitiv, 

ar trebui sã consultaþi medicul.

FSH este asociat cu scãderea nivelului de estrogen þi cu fertili-
tatea scãzutã sau stadiile menopauzei. În aceste cazuri, nivelul de 
FSH poate sã creascã de 10 ori (pânã la 110 mIU/ml-500 mIU/ml) 
comparativ cu nivelul normal.

Testul de FSH detecteazã nivelul hormonului în urinã. Când 
urina este introdusã în orificiul casetei, actiunea capilarã face ca 
specimenul sã migreze de-a lungul membranei. Când nivelul de 
FSH este egal sau mai mare de 25 mIU/ml, apare o linie coloratã în 
zona de test (T), care este la fel de intensã sau mai închisã decât 
linia de control (C). Dacã linia din dreptul zonei de test (T) nu apare 
sau este mai deschisã la culoare decât linia de control (C), testul 
este negativ.

> Douã teste tip casetã cu pipetã þi desicant;
> Instrucþiuni de utilizare;
> Pipeta se va utiliza pentru a colecta þi a picura proba de urinã.
Plicul cu desicant nu se va folosi în procedura de testare! Este 

doar în scopul pãstrãrii în condiþii optime a kitului de testare.

Pasul 1: Colectarea probei þi pregãtirea pentru testare.

Se recomandã folosirea primei urine de dimineaþã care 
conþine cel mai ridicat nivel de FSH. Urina din timpul zilei va 
conþine niveluri mai scãzute de FSH ceea ce poate indica un 
rezultat fals-negativ.
Nu consumaþi lichide în exces înainte de efectuarea testului! 

Proba de urinã se va colecta în recipient din plastic sau sticlã curat 
þi uscat



> Utilizarea contraceptivelor orale, a plasturilor contraceptivi, a 

terapiei de substituþie hormonalã, a suplimentelor estrogenice 

sau a altor forme hormonale pot afecta rezultatul testului þi pot 

determina rezultate fals-negative.

> Tumorile ovariene ?i hipofizare pot determina rezultate false.

> Acest test este pentru determinarea FSH þi nu va fi utilizat ca 

test de sarcinã sau ovulaþie. Decizia de a utiliza o metodã contra-

ceptivã nu se va lua în funcþie de rezultatele acestui test.

> Dispozitivul de testare nu conþine agenþi infecþioþi, totuþi 

proba de urinã poate fi consideratã ca posibil mediu infecþios.

> Curãþaþi/aruncaþi orice obiect posibil contaminat.

> Un diagnostic definitiv nu se va baza pe rezultatul unei singure 

testãri, ci va fi pus în urma studierii þi evaluãrii altor teste realizate 

împreunã cu medicul specialist.

> Discutati rezultatele pozitive ale testului þi tratamentul cu 

medicul dumneavoastrã.

> Acest kit de testare este doar pentru uz extern

> A nu se înghiþi!

>  A se arunca dupã utilizare. Testul casetã nu se poate utiliza 

mai mult de o singurã datã!

> A nu se utiliza dupã data de expirare înscrisã pe ambalaj.

> A nu se utiliza dacã ambalajul este perforat sau nu este bine 

sigilat!

> A nu se lãsa la îndemâna copiilor!

> Depozitaþi testul la temperaturi între 4ºC þi 30ºC, în ambalajul 

original, pânã la data de expirare înscrisã pe ambalaj.

> Se va evita expunerea testului la lumina solarã directã, 

umiditate þi cãldurã.

> A nu se congela!

> Scoateþi testul din plic chiar înainte de utilizare!

1.Cum funcþioneazã testul?

Testul mãsoarã nivelul de FSH, care poate fi de 10 ori peste nivelul 
normal (ajungând la aproximativ 110 mIU/ml, pânã la 500 
mIU/ml), în cazul în care funcþia ovarianã este în declin sau vã 
apropiaþi de menopauzã.

2. Ce pot face ca sã fiu sigurã de rezultatul testului?

Repetaþi testarea la 5-7 zile dupã prima testare.

3. Ce reprezintã un rezultat pozitiv?

Un rezultat pozitiv indicã faptul cã Hormonul de Stimulare 

Folicularã  (FSH)  este la un nivel egal sau mai mare de 
25mIU/ml. Astfel nivelurile hormonilor sexuali precum estradiol, 
proges-teron, testosteron, þ.a., sunt în scãdere, ceea ce indicã 
declinul rezervei ovariene, care poate fi unul dintre motivele 
infertilitãþii sau un semn al instalãrii perimenopauzei. Discutati 
cu medicul dumneavoastrã rezultatul testului.

4. Ce reprezintã rezultatul negativ al testului?

Rezultatul negativ indicã faptul cã nivelul de FSH este în limite 
normale, însã dacã aveti dificultãþi de a concepe sau vã 
confruntaþi cu simptome asociate perimenopauzei, consultaþi 
medicul.

5. Pot utiliza acest test ca o metodã contraceptivã?

Testul nu este o metodã contraceptivã þi nu trebuie sã întrerupeþi 
utilizarea acesteia pe baza rezultatelor acestui test.
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A se pãstra la o temperaturã între 4ºC-30ºC. A nu se refrigera. 
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