
CZ I Adiel Test ženské plodnosti 

Test ženské plodnosti vám umožňuje určit přítomnost FSH pohlavního hormonu z moči. Je určen pro domácí 

použití. Díky Adiel testu ženské plodnosti ověříte svoji plodnost v soukromí svého domova. Test je jednoduchý a 

rychlý, s vysokou spolehlivostí až 99 %. 
Test je vhodný pro ženy: 

• S nepravidelnou menstruací, 
• Které delší dobu nemohou otěhotnět, 

• S věkem vyšším než 35 let. 

Návod k použití: 
1. Vyndejte eco proužek z fólie. 
2. Sejměte z testu fialový kryt a nasaďte ho na opačný konec pro snadnější použití. 
3. Uchopte test za přemístěný červený kryt a nastavte obnaženou absorpční část tak, aby směřovala směrem dolů, 
a především do proudu moči. Takto ponechejte 1 O sekund. 
4. Snažte se zamezit styku kontrolního a testovacího okénka s močí. 
S. Dalším možným způsobem je připravit si moč do suché a čisté nádoby. Poté položte kolmo proužek testu do 
moči na 1 O sekund, ne výše, než je značka maximum. 
6. Ihned po absorpci uzavřete absorpční část opět červeným krytem a položte test na vodorovnou podložku. Nyní 
začněte počítat čas - ideálně S minut. 
Jakmile test začíná fungovat, uvidíte, jak střední část proužku začne světle červenat od značkyT (test) až po značku 
C (kontrola). 
7. Po S minutách čtěte výsledek testu, nečtěte výsledek déle než po 1 O minutách. 

čtení výsledků: 
Pozitivní výsledek: Vyznačuje se 2 tmavými růžovo-fialovými čárkami uprostřed testu, čárka T (test) a čárka C 
(control). Čárka T musí mít stejnou barvu nebo tmavší než čárka C. 

Negativní výsledek: Jsou vidět 2 čárky, T (test) a C (control), přičemž čárka C je tmavší než čárka T, nebo je vidět 
pouze čárku C. 

Neplatný výsledek: Nejsou vidět žádné čárky C a  T, test opakujte znovu. 

Výsledky: 
Negativní test znamená, že nemáte vysoký FSH hormon, je to dobré znamení pro těhotenství. Pokud ale máte 
nepravidelnou menstruaci nebo příznaky menopauzy, doporučujeme navštívit lékaře. 
Pozitivní test - pro ověření opakujte další test znovu za 5-7 dní. 
• Pokud jsou oba dva testy pozitivní: znamená to, že máte vysokou hladinu FHS hormonu. V případě, že plánujete 
otěhotnět, doporučujeme navštívit lékaře. Vysoká hladina FSH se rovněž objevuje před menopauzou. Pokud máte 
příznaky nepravidelné menstruace apod., navštivte svého lékaře. 
• Pokud je druhý test negativní: hladina FSH není vysoká, je to dobrá indikace k těhotenství. 

Balení: Bílý umělohmotný test s červenou špičkou, balený v ochranné fólii.

Upozornění: čtěte pozorně příbalový leták před použitím testu. Nepoužívejte test po době expirace, uvedené 
na obalu. Skladujte při teplotě 2-30 °C. Nenechávejte test v chladné místnosti (mrazu). Nepoužívejte, pokud je obal 
poškozen. Uchovávejte mimo dosah dětí. Test je určen pouze pro vnější použití, nepoužívejte vnitřně. Neotvírejte 
test dříve, nežli si přečtete veškeré instrukce k použití. 

Výrobce: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd., No. 1692 Xinghu Avenue, 22601 O Nantong, China 

Distributor: ADIEL s.r.o, IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5 - 15000, česká republika 
Více informací: www.otehotnet.cz 

Diagnostický zdravotnický prostředek je určen pro sebetestování in vitro ve shodně s nařízení č. 56/201 S Sb. o 
technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 
Poslední revize návodu: 1.8.2019 
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SK I Adiel Test ženskej plodnosti 

Test ženskej plodnosti vám umožňuje určiť prítomnosť FSH pohlavného hormónu z moču. Je určený na domáce 
použitie. Vďaka Adie I Testu ženskej plodnosti overíte svoju plodnosť v súkromí svojho domova. Test je jednoduchý 
a rýchly, s vysokou spol'ahlivosťou až 99%. 
Test je vhodný pre ženy: 

• s nepravidelnou menštruáciou, 
• které dlhšiu dobu nemóžu otehotnieť, 
• s vekom vyšším ako 35 rokov. 

Návod na použitie: 
1. Vyberte eco prúžok z fólie. 
2. Odstráňte z testu červený kryt a nasadte ho na opačný koniec pre jednoduchšie použitie. 
3. Uchopte test za premiestnený fialový kryt a nastavte obnaženú absorpčnú časťtak, aby smerovala smerom dole 
a predovšetkým do prúdu moču. Takto ponechajte max. 1 O sekúnd. 
4. Snažte sa zamedziť styku kontrolného a testovacieho okienka s močom. 
S. Ďalším možným spósobom je pripraviť si moč do suchej a čistej nádoby. Potom položte kolmo prúžok testu do 
moču na max. 1 O sekúnd, nie vyššie ako je značka maximum. 
6. Ihned' po absorpci i uzavrite absorpčnú časť opať červeným krytem a položte test na vodorovnú podložku. Teraz 
začnite počítať čas - ideálne S minút. 
Akonáhle test začína fungovať, uvidíte, ako stredná časť prúžku začne svetle červenať od značky T (test} až po 
značku C (kontrola). 
7. Po S minútach čítajte výsledek testu, nečítajte výsledok po viac ako 1 O minútach. 

Čítanie výsledkov: 
Pozitívny výsledok: Vyznačuje sa 2 tmavými růžovo-fialovými čiarkami uprostred testu, čiarka T (test} a čiarka C 
(control). čiarka T musí mať rovnakú farbu alebo tmavšiu ako čiarka C. 

Negatívny výsledok: Sú vidieť 2 čiarky, T (test) a C (control), pričom čiarka C je tmavšia ako čiarka T, alebo je vidieť 
len čiarku C. 

Neplatný výsledok: Nie sú vidieť žiadne čiarky C a  T, test opakujte znova. 

Výsledky: 
Negatívny test znamená, že nemáte vysoký FSH hormón, je to dobré znamenie pre tehotenstvo. Pokiar ale máte 
nepravidelnú menštruáciu alebo príznaky menopauzy, odporúčame navštíviť lekára. 
Pozitívny test - pre overenie opakujte ďalší test znovu za 5-7 dní. 
• Ak sú obidva testy pozitívne: znamená to, že máte vysokú hladinu FHS hormónu. V prípade, že plánujete 
otehotnieť, odporúčame navštíviť lekára. Vysoká hladina FSH sa tiež objavuje pred menopauzou. Ak máte príznaky 
nepravidelnej menštruácie a pod., Navštívte svojho lekára. 
, Ak je druhý test negatívny: hladina FSH nie je vysoká, je to dobrá indikácia k tehotenstvu. 

Balenie: Biely umelohmotny test s červenou špičkou, balený v ochrannej fólii. 

Upozornenie: Čítajte pozorne príbalový leták pred použitím testu. Nepoužívajte test po dobe expirácie, 
uvedenej na obale. Skladujte pri teplote 2-30 "C. Nenechávajte test v chladnej miestnosti (mraze). Nepoužívajte, ak 
je obal poškodený. Uchovávajte mimo dosahu detí. Test je určený iba na vonkajšie použitie, nepoužívajte vnútorne. 
Neotvárajte test skór, než si prečítate všetky inštrukcie na použitie. 

Výrobca: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd., No. 1692 Xinghu Avenue, 22601 O Nantong, China 

Distribútor: ADIEL s.r.o, IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5 - 15000, Česká republika 
Více informací: www.adiel.sk 

Diagnostický zdravotnicky prostriedok je určený na samovyšetrenie in vitro v zhode s nariadením č. 56/201 S Zb. o 
technických požiadavkách na diagnostické zdravotnícke pomócky in vitro. 
Posledná revízia návodu: 1.8.2019 
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