
Testul de fertilitate masculinã Barza este un 
test rapid de determinare calitativã a concentraþiei de 
spermatozoizi din materialul seminal uman, ca un 
ajutor în vederea stabilirii gradului de fertilitate 
masculinã.

Test de diagnostic in vitro. Potrivit pentru autotestare.

SP 10 este o proteinã prezentã doar la nivel testicular þi este 

utilizatã ca metodã de analizã, în vederea testãrii concentraþiei de 

spermatozoizi.

Concentraþia proteinei SP 10 este proporþionalã cu gradul 

de concentraþie a spermatozoizilor din lichidul seminal. Testul 

este pozitiv când concentraþia de spermatozoizi este mai mare de 

15 x 10(6)/ml.

Acest test poate fi utilizat ca un ajutor în diagnosticarea 

infertilitãþii masculine. Când proba colectatã este adãugatã în 

fereastra de testare, aceasta migreazã prin capilaritate dealungul 

membranei casetei.

Când concentraþia de spermatozoizi din proba colectatã 

este egalã sau peste nivelul de referinþã, o linie coloratã va apãrea 

în zona de testare (T) a casetei, ceea ce sugereazã un rezultat 

pozitiv. 

Absenþa acestei linii sugereazã un rezultat negativ.

> Un plic cu testul tip casetã, desicant.
> O seringã.
> Un pahar colector.
> O eprubetã cu soluþie tampon.
> Instrucþiuni de utilizare.
Plicul cu desicant nu se va folosi în procedura de testare! Este doar 

în scopul pãstrãrii în condiþii optime a kitului de testare.

Un ceas pentru a contoriza timpul scurs pânã la citirea 

rezultatului.

Aþteptaþi cel puþin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile de la 

ultima ejaculare.
> Spãlaþi-vã pe mâini þi organele genitale cu apã þi sãpun.
> Colectaþi proba de spermã prin stimulare manualã 

(masturbare), în paharul colector.
> Ejaculaþi direct în paharul colector, fãrã a pierde din proba 

ce trebuie analizatã. Nu utilizaþi prezervativul pentru colectarea 

probei. (Dacã o parte din probã s-a pierdut, aruncaþi restul probei 

rãmase, clãtiþi paharul cu apã, lãsaþi-l sã se usuce înainte de a-l 

reutiliza. Nu folosiþi sãpun sau detergent pentru a spãla paharul. 

Aþteptaþi cel putin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile pentru a 

colecta o noua probã).
> Dupã colectarea probei aþezaþi paharul pe o suprafaþã 

planã.
> Proba poate fi testatã pânã la 3 ore dupa colectare. Aruncaþi 

proba dacã nu a fost analizatã în decursul a 3 ore þi aþteptaþi cel 

putin 48 de ore pentru a obþine o noua probã.
> Aþteptaþi 5-10 minute þi citiþi rezultatul. Nu citiþi rezultatul 

mai devreme de 5 minute sau mai târziu de 10 minute.

Agitaþi uþor paharul cu proba colectatã, 
apoi lãsaþi proba pentru cel puþin 20 de 
minute pe o suprafaþã planã, dar nu mai 
mult de 60 de minute pentru ca aceasta 
sã devinã lichidã.

Amestecaþi uþor, cu seringa, proba 
colectatã, în pahar, de 10 ori.

Deþurubaþi capacul eprubetei cu soluþia 
tampon.

Cu seringa, aspiraþi lichid seminal pânã la 
marcajul de 0,1 ml.

Transferaþi 0,1 ml în eprubeta cu soluþia 
tampon evitând formarea bulelor de aer. 
Închideþi capacul eprubetei.

Amestecaþ i ,  cu gri jã ,  conþ inutul  
eprubetei. Este indicat sã amestecaþi 
conþinutul acesteia cu susul în jos de 5-10 
ori.

Scoateþi caseta de testare din plic þi 
aþezaþi-o pe o suprafaþã planã. Desfaceþi 
vârful capacului eprubetei þi adãugaþi 2 
picãturi în orificiul de testare a casetei.

Aþteptaþi 5-10 minute þi citiþi rezultatul. 
Nu citiþi rezultatul mai devreme de 5 
minute sau mai târziu de 10 minute.

Lãsaþi eprubeta pe o suprafaþã planã 2 
minute
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A se pãstra la o temperaturã între 4ºC-30ºC. A nu se refrigera. 

> Acest test este pentru o evaluare preliminarã a 
concentraþiei de spermatozoizi. Rezultatul testãrii ar trebui 
evaluat împreunã cu alte teste clinice þi de laborator. Dacã 
rezultatul testãrii nu este în concordanþã cu evaluarea clinicã, 
trebuie luatã în considerare realizarea unor teste suplimentare.

> Acest test este doar pentru determinarea calitativã, pentru 
determinare cantitativã sunt sugerate alte teste medicale.

> Testul nu verificã motilitatea, morfologia sau defectele 
genetice ale spermatozoizilor ce reprezintã factori suplimentari 
care influenþeazã fertilitatea. 

> Colectarea probei de analizat se va realiza la cel puþin 2 zile 
þi cel mult 7 zile de la ultima ejaculare.

> Colectarea probei mai devreme de 2 zile sau peste 7 zile de 
la ultima ejaculare va influenþa acurateþea rezultatului testãrii.

> Testul casetã este de unicã folosinþã. Nu reutilizaþi!

> Nu utilizaþi testul casetã dupã data de expirare.
> Nu utilizaþi testul casetã dacã ambalajul nu este sigilat.
> În colectarea probei nu utilizaþi lubrifianþi sau loþiuni. Nu 

utilizaþi prezervativul pentru colectare, deoarece acesta poate 
influenþa rezultatul testului.

> Rezultatul testului nu poate reflecta calitatea materialuilui 
seminal, dacã nu a fost colectatã întreaga probã.

> Proba trebuie sã fie în stare lichidã; procesul de lichefiere 
trebuie sã aibã loc în maxim 60 de minute. Dacã proba recoltatã 
nu este lichidã în maxim 60 de minute este consideratã anormalã.

> Pentru testare trebuie evitate temperaturile crescute.
> Rezultatul este bine sã fie interpretat de cãtre medic în 

context clinic þi impreunã cu alte teste de laborator. Pentru 
probleme þi sugestii, vã rugãm sã contactaþi producãtorul.

> Depozitaþi testul la temperaturi între 4ºC þi 30ºC, în 
ambalajul original, pânã la data de expirare înscrisã pe ambalaj. 
Perioada de valabilitate este de 24 de luni.

> Testul casetã trebuie utilizat în decurs de o orã de la 
desfacerea ambalajului.

> Testul nu se congeleazã.
> Se va evita expunerea testului la lumina solarã directã, 

umiditate þi cãldurã.

1. Ce semnificã un rezultat pozitiv?

Un rezultat pozitiv indicã faptul cã numãrul spermatozoizilor este 
egal sau mai mare faþã de valorile de referinþã. Concentraþia de 
spermatozoizi se încadreazã în valorile de referinþã > 15 milioane 
de spermatozoizi/ml de spermã.

2. Ce semnificã un rezultat negativ?

Poate indica oligo-zoospermia, posibilã cauzã a infertilitãþii 
masculine. Pentru mai multe detalii ar trebui sã consultaþi 
medicul specialist. Un rezultat negativ nu semnificã faptul cã o 
posibilã sarcinã a partenerei nu poate avea loc þi nu trebuie 
folosit ca motiv pentru a nu utiliza o metodã contraceptivã.

3. Pot citi rezultatul testului mai devreme de 5 minute sau 

mai târziu de 10 minute?

Nu, rezultatul testului trebuie citit între 5 þi 10 minute. Deþi un 
rezultat pozitiv nu ar trebui sã se modifice câteva zile, un rezultat 
negativ se poate schimba în rezultat fals-pozitv în câteva minute 
dupã sfârþitul perioadei de testare.

4. Când sã mã testez?

Aþteptaþi cel putin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile de la ultima 
ejaculare.

Limita de detecþie (sensibilitate): 15x10 (6)/ml
Acurateþe: un studiu comparativ realizat pe 204 eþantioane de 

material seminal a demonstrat o bunã corelaþie a Testului de 
fertilitate masculinã Barza cu metoda microscopului: rata de con-
cordanþã pozitivã a fost de 97,95 %, iar cea negativã de 91,38 %.

Nu a apãrut nicio linie sau este vizibilã doar o linie în zona de 
testare (T) a casetei, dar nu în zona de control (C). Repetaþi 
testarea cu un nou test casetã. Asiguraþi-vã cã volumul probei de 
analizat este în cantitate suficientã. 

Dacã problema persistã contactaþi producãtorul sau 
distribuitorul.

A apãrut doar o linie coloratã în zona de control a casetei de 
testare (C), þi nicio linie în zona de testare (T). Aceasta indicã un 
rezultat negativ, concentraþia de spermatozoizi fiind sub 
15x10(6)/ml.

Au apãrut douã linii colorate: una în zona de control (C), a doua 
în zona de testare a casetei (T). Acest lucru indicã un rezultat 
pozitiv, concentraþia de spermatozoizi este egalã sau mai mare 
de 15x10(6)/ml.

98


	Page 1
	Page 2

