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Conceive test mužské plodnosti 1ks
Zdravotnický prostředek  

Pouze pro diagnostické použití in vitro

Test mužské plodnosti Conceive plus je rychlý jednorázový diagnostický 
test, jedná se o kvalitativní detekci koncentrace spermií v lidském ejakulátu. 
Slouží k detekci koncentrace spermií v mužském spermatu. Pouze pro 
diagnostické použití in vitro. Podle světové zdravotnické organizace 
(WHO) má mít zdravý muž 15 milionů spermií na 1 ml vzorku. Domácí test 
mužské plodnosti zjišťuje, zda je koncentrace spermií pod nebo nad hranicí 
15 mil. na 1 ml spermatu.
JAK TEST FUNGUJE?
sp10 je protein exprimovaný pouze v testech a byl ověřen jako analyt pro 
koncentrace spermií.
Koncentrace sp10 je úměrná koncentraci spermií. Pokud je koncentrace 
spermií vyšší než 15x106/ml výsledek je pozitivní.

Když je vzorek přidán do testovací jamky pro vzorek, kapilární působení 
nese vzorek k migraci podél membrány. Když jsou hladiny spermií ve 
vzorcích na nebo nad mezní hodnotou cíle, je v testovací oblasti (T)  viditel-
ný barevný pruh.
Testovací oblast (T) označuje pozitivní výsledek. Absence tohoto barevné-
ho pruhu v  testovací oblasti (T) naznačuje negativní výsledek = Nízký 
počet spermií.

OBSAH TESTOVACÍ SADY
- Jeden test v sáčku. Každý sáček obsahuje testovací
kazetu + vysoušedlo.
- Jedno zařízení pro přenos spermatu, jeden kelímek
pro odběr spermatu.
- Jedna lahvička vyrovnávacího roztoku.
- Leták s návodem k použití.
*Pozn. Vysoušedlo je pouze pro účely skladování,
nepoužívá se při testovacích postupech.

OPATŘENÍ
- Nejlepší doba odběru by měla být 2 – 7 dní od poslední ejakulace, odběr 
spermatu za méně něž 2 dny nebo déle než 7 dní může ovlivnit přesnost testu. 
- Testovací kazeta je jednorázová. Test nepoužívejte znovu. 
- Nepoužívejte testovací kazetu po uplynutí doby použitelnosti. 
- Nepoužívejte kazetu, pokud je sáček propíchnutý, nebo není dobře utěsněný. 
- Neodebírejte vzorek spermatu z kondomu, odebraný vzorek z kondomu 
může ovlivnit výsledek testu. 
- Vzorek by měl být zkapalněné sperma: proces zkapalňování spermatu by 
neměl trvat déle než 60 minut. Pokud vzorek není zcela zkapalněný do 60 
minut, je považován za abnormální.
- Je třeba se vyhnout vysoké teplotě či nachlazení v době testování. 
- Výsledky by měli interpretovat lékaři spolu s dalšími výsledky laboratorních 
testů. Pro jakýkoli problém nebo návrh, prosím kontaktujte výrobce. 

SKLADOVÁNÍ
- Skladujte při teplotě 4 – 30 °C v uzavřeném sáčku do data exspirace. 
Doba použitelnosti je až 24 měsíců. 
- Testovací kazeta by měla být použita do 1 hodiny po otevření sáčku. 
- Chraňte před slunečním zářením, vlhkostí a vysokými teplotami. Chraňte 
před mrazem. 
ODBĚR VZORKU A MANUPILACE S NÍM 
Kdy je vhodné odebírat vzorek? Vzorek odebírejte mezi 2 – 7 dnem od 
poslední ejakulace. Neodebírejte vzorek dříve než uplynou 2 dny od 
poslední ejakulace, ne však déle než 7  dní. 

 

 

4) Vzorky lze testovat do 3 hodin od odběru, pokud vzorek nebude 
testován do 3 hodin od odběru, zlikvidujte jej a vyčkejte na další odběr 
dalších minimálně 48 hodin.
5) Až budete připraveni k testování, postupujte podle pokynů v další části: 
Jak provést test. 
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JAK PROVÉST TEST:
-10x Jemně promíchejte vzorek spermatu v odběrovém kelímku, poté 
nechte vzorek stát alespoň 20 minut, ale ne déle než 60 minut, aby se 
sperma stalo zkapalněným vzorkem. Vzorek zkapalněného spermatu je 
pro test bezprostředně po ejakulaci příliš hustý a testování by neproběhlo 
správně.
- 10krát jemně promíchejte vzorek v odběrovém pohárku zařízením pro 
přenos spermatu.
- Odšroubujte uzávěr lahvičky s roztokem. 
- Nasajte přenášejícím zařízením vzorek spermatu z odběrového kelímku 
až po vyvýšenou matnou čáru 0,1 ml přeneste 0,1 ml vzorku do lahvičky s 
roztokem, odstraňte případné bublinky.
- Pevně zašroubujte uzávěr lahvičky s roztokem a vzorek důkladně 
promíchejte. Doporučuje se otočit lahvičku s roztokem dnem vzhůru 
5-10krát.
- Lahvičku s roztokem nechte 2 minuty stát. 
- Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného sáčku, umístěte testovací kazetu 
na plochý, čistý a suchý povrch. 
- Odšroubujte menší uzávěr lahvičky s roztokem a přidejte 2 plné kapky 
vzorku spermatu do jamky kazety (označené písmenem S) 
- Počkejte 5 – 10 minut a přečtěte výsledek. Nečtěte výsledky před 
uplynutím 5 minut a déle než po 10 minutách. 
JAK ČÍST VÝSLEDKY: 
POZITIVNÍ
Barevné proužky jsou viditelné jak v kontrolní
oblasti (C), tak v testovací oblasti (T).  Značí 
to pozitivní výsledek – koncentrace spermií 
> 15x105/ml .
NEGATIVNÍ 
Barevný proužek je viditelný pouze v kontrolní
oblasti (C), nikoli v testovací oblasti (T). Značí
to negativní výsledek – koncentrace spermií 
je nižší nežli < 15x105/ml .
NEPLATNÝ 
Nevyskytuje se žádný barevný proužek, nebo je viditelný barevný proužek 
pouze v testovací oblasti (T), v kontrolní nikoli. Nový test opakujte 
nejdříve po 48 hodinách. Při dalším testování se ujistěte, že objem 
přidaného vzorku je dostatečný a dodrželi jste postup dle návodu.
CHARAKTERISTIKA 
- DETEKČNÍ LIMIT(analytická citlivost) 15x109/ml .
- přesnost: srovnávací studie s použitím 204 vzorků mužského spermatu 
prokázala dobrou korelaci s mikroskopickou metodou. Srovnání mezi 
testem koncentrace spermií wondfo a mikroskopickou metodou pro 204 
klinických vzorků: míra pozitivní shody je 97,95 %, míra negativní shody 
je 91,38 %.
OMEZENÍ 
- Tento test je pouze předběžný screening koncentrace spermií v 
odebraném vzorku. Výsledek testu by měl být vyhodnoceny s ostatními 
dostupnými klinickými a laboratorními údaji u vašeho ošetřujícího lékaře.
- Tento test je pouze pro kvalitativní detekci, pro kvantitativní detekci se 
doporučuje navštívit lékaře. 
- Test nekontroluje pohyblivost spermií, morfologii nebo genetické vady 
spermií. Pro tyto vyšetření je třeba vyhledat lékaře. 
OTÁZKY A ODPOVĚDI 
Co mám dělat, když je výsledek testu neplatný? 
Pokud je výsledek testu neplatný, opakujte znovu s novou testovací 
sadou nejdříve po 48 hodinách po prvním testování. 
Co to znamená, když je výsledek testu pozitivní?
Pozitivní výsledky ukazují, že koncentrace spermií je na nebo nad cílovým 
limitem. To znamená, že vaše koncentrace spermií spadá do WHO 
hodnoty: tj. > 15 milionů spermií/ ml spermatu. 
Co to znamená, když je výsledek testu negativní? 
Negativní výsledky ukazují, že koncentrace spermií je nižší než cílový limit 
(15x105/ml) Může indikovat oligozoospermii a mužskou neplodnost. Další 
postup by měl být konzultován s lékařem.
Mohu si výsledky přečíst dříve než uplyne 5 minut nebo později, po více 
než 10 minutách? 
Ne. Výsledky testu musí být přečteny mezi 5 – 10  minutami. Dřívější 
případně pozdější čtení výsledků by mohlo vést k falešným výsledkům.  
Kdy mohu provést další test? 
Další test provádějte nejdříve po uplynutí 48 hodin od posledního 
testování, od poslední ejakulace. 

JAK ODEBÍRAT VZOREK?:
1) Umyjte si ruce a genitálie neparfe-
movaným mýdlem. 
2) Odeberte vzorek ruční stimulací
(masturbace).
3) Ejakulujte přímo do kelímku pro 
odběr bez ztráty jakékoli části vzorku. 
Nepoužívejte k tomu kondom. 
Budete-li mít málo vzorku, vzorek 
zlikvidujte, opláchněte pohárek vodou 
pro odběr nového vzorku, nepoužívejte 
mýdlo ani čistící prostředky. Pro nový 
vzorek vyčkejte minimálně 48 hodin, 
ne déle než 7 dní. 


