
Pozitīvās vērtības un tirgū laistā  
testa rezultāts: 99,3% (144/145). 
Negatīvās vērtības un tirgū laistā 
testa rezultāts: 100% (284/284).

Kopējās vērtības un tirgū laistā Maria testa rezultāts: 99,8% 
(428/429). 

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 nolasīt 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? Vismaz piecas dienas 
pēc kārtas vai līdz LH maksimums ir noteikts.
4. Testēšanas perioda laikā rezultātu zonā parādījās rozā fona
krāsa un vertikālas svītras. Vai par to būtu jāuztraucas? Nē. 
Katra urīna parauga ķīmiskais sastāvs, kā arī gaisa mitrums 
telpā, kurā tiek veikts tests, var būt 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 bieži lietojamās 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 palikt stāvoklī var ietekmēt dažādi faktori. Jums varētu 
būt nepieciešams izmantot testa komplektu 3-4 mēnešus. Ja 
nepaliekat 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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Maria Before Baby ir kvalitatīvs diagnostikas tests, kas paredzēts 
paštestēšanai, lai noteiktu, kad ir luteinizējošā hormona (LH) izdalīšanās 
maksimums, kā arī to, kad Jums varētu būt ovulācija.


