
Testul de menopauzã Barza este un test rapid care 
depisteazã prezenþa în urinã a hormonului FSH 
(hormonul foliculostimulant). Este un dispozitiv medical 
de diagnostic in vitro care, printr-o determinare cali-
tativã, vã poate spune dacã vã aflaþi în perioada de 
perimenopauzã sau menopauzã.

Creþterea nivelului FSH (hormonul foliculostimulant) 
este asociatã cu reducerea nivelului de estrogeni þi 
instalarea menopauzei la femei. De obicei, pe mãsurã 
ce femeia se apropie de vârsta menopauzei, nivelul de 
FSH creþte de pânã la zece ori faþã de nivelurile normale 
(pânã la aproximativ 110mIU/mL, dar poate ajunge þi 
pânã la 500mIU/mL) Nivelul de FSH poate rãmâne 
constant timp de mai mulþi ani dupã instalarea 
menopauzei.

Perimenopauza este perioada de tranziþie între 
perioada fertilã þi menopauzã, în care apar primele 
semne ale modificãrii funcþiei ovariene. Simptomele de 
perimenopauzã variazã de la femeie la femeie, dar cele 
mai comune sunt bufeurile, insomnia, ciclurile 
neregulate, schimbãrile bruþte de dispoziþie þi 
oboseala. În timpul perimenopauzei au loc modificãri 
hormonale care afecteaza ciclul menstrual lunar.

Aceste modificãri ale funcþiei ovariene sunt lente þi 
pot începe cu doi pânã la zece ani înainte de instalarea 
menopauzei. Testaþi-vã la fiecare 6-12 luni, începând cu 
vârsta de 35 de ani sau atunci când apar primele 
simptome de perimenopauzã þi discutaþi rezultatele 
testelor cu medicul dumneavoastrã.

> Un plic cu testul tip bandã þi un plic cu desicant;
Desicantul nu se va folosi la procedura de testare;

> Instrucþiuni de utilizare.

> Pregãtiþi un recipient curat þi uscat pentru 
colectarea urinei;

> Luaþi un ceas pentru a contoriza timpul necesar 
pânã la citirea rezultatului;

> Verificaþi data expirãrii, înscrisã pe cutie. A nu se 
utiliza dupã aceastã datã!

> Nu folosiþi testul dacã plicul este perforat sau 
desigilat;

> Scoateþi testul din plic chiar înainte de utilizare;
Important: Testul este de unicã folosinþã.

> Se recomandã folosirea primei urini de dimineaþã 
care conþine cel mai ridicat nivel de FSH.

> Nu consumaþi lichide îin exces înainte de 
efectuarea testului!

Introduceþi testul în urinã, cu vârful 
sãgeþii în jos, pânã la linia marcatã 
cu MAX, timp de 10-15 secunde.

Aþezaþi testul pe o suprafaþã planã þi aþteptaþi 3 minute 
afiþarea rezultatului. 

Rezultatul citit dupã 10 minute nu va fi considerat 
corect.

Dacã pe test apare doar o linie coloratã în zona de 
control (C), ori linia de test (T) este mai deschisã la 
culoare decât linia de control (C). 

Dacã pe test au apãrut douã linii 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 un nivel de peste 25 mIU/ml. În acest caz, este 
recomandatã efectuarea unui al doilea test dupã 5-7 zile 
(de preferat la aceeaþi orã), pentru confirmarea 
rezultatului. 

Dacã nivelul FSH rãmâne ridicat pe toatã durata 
ciclului menstrual, sunteþi la perimenopauzã. 

Dacã pe test nu apare nicio linie vizibilã, nici mãcar în 
zona de control (C) sau apare doar o linie în zona de 
test (T). 
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A se pãstra la o temperaturã între 4ºC-30ºC. A nu se refrigera. 
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1. Ce este FSH?
FSH (hormonul foliculostimulant) este un hormon 

produs de glanda pituitarã. El controleazã ciclurile 
menstruale þi producerea foliculilor ovarieni la femei.

2. Care este rolul testului de menopauzã Barza?
Testul de menopauzã Barza determinã nivelul FSH-

ului (hormon de stimulare foliculara) din urinã la un 
nivel de peste 25 mIU/ml þi cu o precizie mai mare de 
99%. Dacã nivelul din urinã este egal cu sau de peste 25 
mIU/ml peste valorile normale, atunci testul indicã 
instalarea perimenopauzei sau menopauzei.

3. Am unele simptome specifice menopauzei, dar 
am încã ciclu menstrual. Sunt la menopauzã?

Nu sunteþi la menopauzã dar este foarte probabil sã 
vã aflaþi în perioada de perimenopauzã. Multe femei 
pot prezenta simptome specifice menopauzei, având în 
continuare ciclu menstrual. Acest lucru înseamnã cã 
ovulaþia se produce þi, prin urmare, o sarcinã încã este 
posibilã.

4. În cazul în care testul este pozitiv, mai pot rãmâne 
însarcinatã?

Chiar dacã testul de menopauzã este pozitiv, sarcina 
este încã posibilã. Testul de menopauzã Barza este doar 
un instrument care vã ajutã sã vã pregãtiþi pentru 
instalarea menopauzei. Putem afirma cu certitudine cã 
menopauza s-a instalat abia dupã 12 luni consecutive 
fãrã menstruaþie.

5. Ce ar trebui sã fac în cazul în care testul este 
pozitiv?

În cazul în care testul este pozitiv, înseamnã cã 
organismul dumneavoastrã produce un nivel ridicat de 
FSH (peste 25mIU/ml) þi sunteþi în perimenopauzã. 

Totodata, nivelul hormonilor sexuali, precum 
estradiol, progesteron, testosteron, etc., a scãzut.

Consultaþi medicul þi stabiliþi cãile de ameliorare a 
simptomelor þi, mai ales, modul prin care le puteþi trata: 
regim alimentar, tratament medicamentos, consiliere 
psihologicã.
 

6. Sunt la vârsta menopauzei. Rezultatul testului 
este pozitiv, dar am în continuare cicluri regulate.
 De ce?

Un rezultat pozitiv indicã doar cã nivelul de FSH din 
urinã este egal sau mai mare de 25mIU/ml þi sunteþi în 
perimenopauzã. Menopauza, prin definiþie, înseamnã 
absenþa menstruaþiei timp de 12 luni consecutive. Un 
rezultat pozitiv nu vã spune exact când intraþi la 
menopauzã. Menopauza apare de obicei la femei între 
45 þi 55 de ani.

La majoritatea femeilor, perioada de perimenopauzã 
dureazã aproximativ patru ani, timp în care nivelul de 
FSH rãmâne ridicat în mod constant. De aceea puteþi 
obþine un rezultat pozitiv chiar dacã aveþi cicluri 
menstruale regulate.

7. Ce ar trebui sã fac în cazul în care testul este 
negativ?

În cazul în care testul este negativ, nivelul de FSH nu 
este ridicat, iar dumneavoastrã nu sunteþi, cel mai 
probabil, la menopauzã. 
Luaþi în considerare repetarea testului, 5-7 zile mai 
târziu.

8. Ce factori pot influenþa rezultatul acestui test?
Contraceptivele orale, plasturii contraceptivi, terapia 

de substituþie hormonalã (HRT), suplimentele cu 
estrogen sau alte forme de hormoni pot afecta 
rezultatul acestui test þi pot da un rezultat fals negativ. 

Tumorile ovariene þi hipofizare pot determina 
rezultate false.

Dupã folosirea mijloacelor contraceptive, ciclul 
menstrual poate fi neregulat þi poate dura ceva timp 
pânã devine regulat din nou.

Vã recomandãm sã aþteptaþi pânã aveþi douã cicluri 
menstruale regulate, înainte de a utiliza Testul de 
menopauzã Barza.

9. Pot utiliza acest test ca o metodã contraceptivã?
Testul de menopauzã Barza nu este o metodã 

contraceptivã þi nu trebuie sã întrerupeþi contra-
ceptivele folosite pe baza rezultatelor acestui test.
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