
Maria Before Baby ir paredzēts paštestēšanai un kā kvalita
tīvs in vitro pārbaudes diagnostikas tests, lai noteiktu, kad ir 
luteinizējošā hormona (LH) izdalīšanās maksimums, kā arī to, 
kad jums varētu būt ovulācija. 

Lietošanai tikai in vitro diagnostikai. Lietošanai tikai 
paštestēšanai. 

KĀ TAS DARBOJAS?
Veselas sievietes urīnā esošais luteinizējošā hormona (LH) 
daudzums menstruālā cikla vidū strauji palielinās. LH daudzu
ma palielināšanās ierosina ovulāciju – procesu, kad no olnīcas 
izdalās nobriedusi olšūna. Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) eksperti norāda, ka LH testēšana ir drošs ovulācijas 
noteikšanas veids. Ovulācijai būtu jānotiek 24~48 stundas pēc 
pozitīvu testa rezultātu iegūšanas.

Kad uz testa ierīces absorbenta nonāk urīna paraugs, kapilārās 
darbības rezultātā tas pārvietojas pa membrānu. Kad paraugā 
esošais LH sasniedz membrānas testa zonu, tas izveido 
krāsainu joslu. Ja šīs krāsainās joslas nav, tas nozīmē, ka 
rezultāts ir negatīvs. 

Procedūras kontroles nolūkos krāsainā josla parādīsies kon
troles zonā, ja tests ir veikts pareizi.

Tests nosaka ovulāciju ar augstu precizitāti. Tas ir vērtīgs 
instruments, jo nosaka periodu, kad ir vislabākie nosacījumi 
olšūnas un spermatozoīda saplūšanai.

Dažādu apstākļu, emociju un citu dzīves aspektu dēļ ovulācija 
var būt neregulāra. Jūs nevarat pieņemt, ka ovulācija vienmēr 
notiks vienā un tajā pašā laikā pēc menstruācijām. Tādēļ jums 
tā ir atkārtoti jātestē katrā menstruālajā ciklā. 

TESTA KOMPLEKTA SATURS
1. Atsevišķi hermētiski maisiņi, kuros ir: 
•	 urīna	testa	ierīce
•	 maisiņš	ar	mitruma	uzsūcēju	(mitruma	uzsūcējs	ir	paredzēts	
tikai	 glabāšanas	 mērķiem	 un	 netiek	 izmantots	 testa	
procedūrās).

2. Instrukcija ar lietošanas norādījumiem.

KAS VĒL JUMS IR VAJADZĪGS?
1.	 Tīrs,	sauss	plastmasas	vai	stikla	konteiners	urīna	savākšanai.
2.	 Taimeris	(rokas	vai	sienas	pulkstenis).

PIESARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI
1.	 Šis	 komplekts	 nav	 paredzēts	 iekšķīgai	 lietošanai.	 Nenorīt.
2.	 Ar	visiem	paraugiem	jārīkojas	kā	ar	bioloģiski	bīstamu	vielu.
3.	 Izmest	pēc	pirmās	lietošanas.	Urīna	testa	ierīci	var	lietot	tikai	
vienu	reizi.
4.	 Nelietot	 testa	 komplektu,	 kuram	 ir	 beidzies	 derīguma	
termiņš.
5.	 Nelietot	testa	komplektu,	ja	maisiņš	ir	pārdurts	vai	nav	rūpīgi	
noslēgts.
6.	 Uzglabāt	bērniem	nepieejamā	vietā.	
7.	 Visi	 paraugi	 un	 izlietotās	 ierīces	 rada	 inficēšanās	 risku.		
Izlietotais	 testa	 komplekts	 jāiznīcina	 atbilstoši	 vietējiem	 notei-
kumiem.

GLABĀŠANA UN STABILITĀTE 
1.	 Uzglabāt	4ºC~30ºC	temperatūrā.
2.	 Testa	ierīces	neatvērtā	iepakojumā	ir	stabilas	līdz	derīguma	
termiņa	beigām,	kas	uzdrukāts	uz	iepakojuma.
3.	 Sargāt	 no	 tiešiem	 saules	 stariem,	 mitruma	 un	 karstuma.
4.	 Testa	ierīce	ir	 jāizlieto	vienas	stundas	laikā	pēc	atvēršanas.
5.	 NESASALDĒT.

KAD SĀKT TESTĒŠANU
Menstruālā	cikla	ilgums	ir	laiks	no	jūsu	menstruālās	asiņošanas	
pirmās	dienas	līdz	dienai	pirms	nākamās	asiņošanas	sākšanās.	
Pirms	testa	nosakiet	menstruālā	cikla	ilgumu.	Skatīt	tabulu	tālāk,	
lai	noteiktu,	kad	jums	būtu	jāsāk	testēšana.	Ja	jūsu	cikls	ir	īsāks	
par	21	dienu	vai	 ilgāks	par	38	dienām,	konsultējieties	ar	ārstu.	
Ja	 jūs	nezināt	sava	cikla	 ilgumu,	 jūs	varat	sākt	 testu	11	dienas	
pēc	jūsu	menstruālās	asiņošanas	pirmās	dienas,	jo	vidējais	cikla	
ilgums	ir	28	dienas.	Veiciet	1	testu	katru	dienu	tik	 ilgi,	kamēr	ir	
noteikts	LH	maksimums.	Parasti	nepieciešams	veikt	(3-6)	testus	
viena	cikla	laikā.
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Cikla ilgums Cikla diena,  
kad sākt testu

21	diena 5.	diena

22	dienas 6.	diena

23	dienas 7.	diena

24	dienas 8.	diena

25	dienas 9.	diena

26	dienas 10.	diena

27	dienas 11.	diena

28	dienas 12.	diena

29	dienas 13.	diena

30	dienas 14.	diena

31	diena 15.	diena

32	dienas 16.	diena

33	dienas 17.	diena

34	dienas 18.	diena

35	dienas 19.	diena

36	dienas 20.	diena

37	dienas 21.	diena

38	dienas 22.	diena

39	dienas 23.	diena

40	dienas 24.	diena

Piemērs: Ja	 jūsu	 cikls	 parasti	 ir	 divdesmit	 sešas	 dienas,	 cikla	
tabula	 norāda,	 ka	 testēšana	 ir	 jāsāk	 10.	 dienā.	 Šajā	 kalendārā	
parādīts,	kā	noteikt	10.	dienu.

Kalendāra paraugs

1 2 3 +  
1.diena 4 5 6 7

8 9 10 11 12#  
10. diena 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

 3 + = pirmā menstruālās asiņošanas diena
12# = diena, kad jāsāk testēšana (10. diena)

KAD IR JĀSAVĀC URĪNS TESTAM?
Ovulācijas testēšanai ir piemērots jebkurā diennakts laikā 
ņemtais urīns. 

KĀ VEIKT TESTU 
1.	 Lai	sāktu	testēšanu,	atveriet	vienu	noslēgto	paciņu,	atplēšot	
pa	ieroboto	vietu.	Izņemiet	urīna	testa	ierīci	no	paciņas.	
2.	 Ar	 vienu	 roku	 turiet	 testa	 ierīces	 apaļo	 galu,	 ar	 otru	 roku	
novelciet	nost	vāciņu	un	atsedziet	absorbentu.
3.	 Pagrieziet	absorbenta	galu	uz	leju;	vismaz	uz	10	sekundēm	
ievietojiet	 absorbenta	 galu	 urīna	 plūsmā,	 lai	 absorbents	 būtu	
pilnībā	mitrs.	 Urinējot	 neļaujiet	 urīnam	pārsniegt	 bultas	 atzīmi.	
Jūs	 varat	 arī	 savākt	 savu	 urīnu	 tīrā	 traukā	 un	 vismaz	 uz	 3	
sekundēm	absorbentu	iegremdēt	urīnā.
4.	 Uzlieciet	 testa	 ierīcei	 vāciņu	 un	 gaidiet,	 kamēr	 parādās	
krāsainas	 joslas.	 Nolasiet rezultātu piecu minūšu laikā. 
Nenolasiet rezultātu pēc tam, kad ir pagājušas 5 minūtes.

KĀ NOLASĪT REZULTĀTUS?
Negatīvs rezultāts (nav LH maksimuma): kontroles	 zonā	
parādās	tikai	viena	krāsaina	josla	vai	parādās	testa	josla,	bet	tā	ir	
gaišāka	nekā	kontroles	josla.	Tas	nozīmē,	ka	nav	LH	maksimuma.
Pozitīvs rezultāts (ir LH maksimums):	 ja	 ir	 redzamas	 divas	
krāsainas	 joslas,	 un	 testa	 josla	 ir	 vienāda	 vai	 tumšāka	 nekā	
kontroles	 josla,	 jums	 iespējams	nākamajās	24~48	stundās	būs	
ovulācija.	 Ja	 cenšaties	 palikt	 stāvoklī,	 vislabākais	 dzimumakta	
laiks	ir	pēc	24	stundām,	bet	ne	vairāk	kā	pēc	48	stundām.
Nederīgs rezultāts: vispār	 nav	 redzama	 krāsainā	 josla.	
Atkārtojiet	 testu	 ar	 jaunu	 testa	 komplektu.	 Ja	 tests	 joprojām	
neizdodas,	 sazinieties	 ar	 produkta	 izplatītāju,	 norādot	 partijas	
numuru.

IEROBEŽOJUMI
1.	 Tests	 darbojas	 tikai	 tad,	 ja	 ir	 ievērotas	 testa	 lietošanas	
instrukcija.
2.	 Šo	testu	nevar	izmantot	kā	kontracepcijas	veidu.
3.	 Ja	jums	ir	neregulārs	vai	 ilgs	menstruālais	cikls,	konsultē-
jieties	ar	ārstu.	

RAKSTURLIELUMI
JUTĪGUMS UN PRECIZITĀTE
Ovulācijas	tests	Maria Before Baby	noteiks	LH	cilvēka	urīnā	līmenī	
augstākā	nekā	25	mSV/ml.	Testu	precizitāte	99,8%.

TRAUCĒJOŠA VIELA
LH	negatīvam	un	LH	pozitīvam	paraugam	tika	pievienotas	šādas	
potenciāli	traucējošas	vielas:

acetaminofēns 20mg/dl gentisikskābe 20mg/dl

acetilsalicilskābe 20mg/dl glikoze 2g/dl

askorbīnskābe 20mg/dl hemoglobīns 20mg/dl

atropīns 20mg/dl tetraciklīns 20mg/dl

kofeīns 20mg/dl ampicilīns 20mg/dl

Neviena	no	vielām	testētajās	koncentrācijās	netraucēja	pārbaudei.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES
1.	 Ir liela atšķirība starp divu testu kontroles joslām. Vai par 
to būtu jāuztraucas?	 	 Nē.	 Atšķirīgas	 kontroles	 joslas	 krāsas	
neietekmēs	 testa	 rezultātu.	 Lietderīgi	 ir	 salīdzināt	 tikai	 tās	
pašas	 ierīces	 testa	 joslas	krāsu	ar	kontroles	 joslas	krāsu	 testa	
veikšanas	dienā.
2.	 Vai testa rezultātus var interpretēt pēc tam, kad ir pagājušas 
vairāk nekā piecas minūtes?	 	 Nē.	 Testa	 rezultāti	 ir	 jānolasa		
5	minūšu	 laikā.	 Lai	 gan	 pozitīvam	 rezultātam	nebūtu	 jāmainās	
vairākas	dienas,	negatīvs	rezultāts	dažas	minūtes	pēc	testēšanas	
perioda	beigām	var	mainīties	uz	nepatiesu	pozitīvu	rezultātu,	kas	
nebūtu	 precīzs	 rādījums.	 Vienmēr	 vislabāk	 ir	 nolasīt	 rezultātus	
testēšanas	perioda	piektajā	minūtē	un	pēc	tam	izmest	testu,	lai	
izvairītos	no	sajaukšanas.
3.	 Cik ilgi man būtu jāturpina veikt tests?	 	 Veiciet	 1	 testu	
katru	 dienu	 tik	 ilgi,	 kamēr	 ir	 noteikts	 LH	maksimums.	 Parasti	
nepieciešams	veikt	(3-6)	testus	viena	cikla	laikā.	
4.	 Testēšanas perioda laikā rezultātu zonā parādījās rozā fona 
krāsa un vertikālas svītras. Vai par to būtu jāuztraucas?	 	Nē.	
Katra	urīna	parauga	ķīmiskais	sastāvs	un	testēšanas	telpas	gaisa	
mitrums	būs	atšķirīgs.	Šādas	fiziskā	stāvokļa	izmaiņas	var	radīt	
vertikālas	 svītras	 un/vai	 rozā	 fona	 krāsu,	 bet	 neietekmēs	 testa	
rezultātus.	 Ja	dažu	minūšu	 laikā	parādās	kontroles	 josla,	 tests	
darbojas	pareizi.
5.	 Vai alkohols vai parastās zāles ietekmē testu?		Nē.	Bet	jums	
būtu	jākonsultējas	ar	savu	ārstu,	ja	lietojat	kādas	zāles.
6.	 Ja es redzu pozitīvu rezultātu, kad būtu vislabākais laiks 
dzimumaktam?		Ovulācija	varētu	rasties	24-48	stundu	laikā.	Tas	
ir	jūsu	visauglīgākais	laiks.	Dzimumakts	ir	ieteicams	šajās	laika	
robežās.
7.	 Es tagad izmantoju ķermeņa bazālās temperatūras (BT) 
metodi. Vai šis tests aizstāj BT metodi?	 	 Ķermeņa	 bazālās	
temperatūras	paaugstināšanās	galvenokārt	norāda,	ka	ovulācija	
jau	 ir	sākusies.	Savukārt,	šis	 tests	norāda,	kad	ovulācija	varētu	
sākties.
8.	 Es ieguvu pozitīvu rezultātu, un man bija dzimumakts 
auglīgajās dienās. Es nepaliku stāvoklī. Kas man jādara?		Jūsu	
spēju	kļūt	stāvoklī	var	 ietekmēt	dažādi	faktori.	Jums	varētu	būt	
nepieciešams	izmantot	testa	komplektu	3~4	mēnešus.	Ja	nepa-
liekat	stāvoklī	pēc	3~4	mēnešiem,	jums	un	jūsu	partnerim	būtu	
jākonsultējas	ar	savu	ārstu.
9.	 Vai šķidruma daudzums, ko es izdzeru, ietekmē testa 
rezultātu?	 Mēs	 iesakām	 jums	 ierobežot	 šķidruma	 uzņemšanu	
apmēram	 divas	 stundas	 pirms	 tam,	 kad	 jūs	 savācat	 urīnu.	
Šķidruma	 uzņemšana	 lielā	 daudzumā	 pirms	 testa	 veikšanas	
atšķaidīs	hormonu	jūsu	urīnā.	
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Lietot in vitro
diagnosticēšanai

Lietošanas instrukcija

Pilnvarotais pārstāvis ES

Šis produkts atbilst Direktīvas 8 7 EC prasībām par in vitro 
diagnosticējošām medicīniskajām ierīcēm

Revīzijas numurs

Neizmantot 
atkārtoti
Izlietot līdz

Partii

Uzglabāt 4~30ºC

Ražotājs 

	 Ražotājs:	 Guangzhou	 Wondfo	 Biotech	 Co.,	 Ltd.	 No .8,	
Lizhishan	 Road,	 Science	 City,	 Luogang	 District,	 510663,	
Guangzhou,	Ķīna.

  Pilnvarotais pārstāvis ES:   
Qarad	b.v.b.a.,	Cipalstraat	3,	B-2440	GEEL,	Beļģija.

Izplatītājs: SIA	“ELVIM”,	Kurzemes	prospekts	3G,	Rīga,	LV-1067,	
Latvija.	Tel.:	+371	67	808440.

OVULĀCIJAS TESTS
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Pozitīvs Negatīvs Nederīgs

Kontroles josla
Testa josla


