
 
 
 
 

 ویتروتک  (LH)گذاری نوار تست سریع تخمک
 (ادرار)

                     
 
 
 اطالعات مربوط به نحوه مصرف*

استفاده در مراکز  اراهزه    و (home use)این محصول برای مصرف خانگی
تهیه شده است وغیر قابل اسزتفاده در   و درمانی دهنده خدمات بهداشتی

 . آزمایشگاه تشخیص طبی می باشد

مونواسی کروماتوگرافی نوار تست تخمک گذاری )ادرار( یک تست سریع ای
ست که به تشخیص در ادرار ا (LH)برای تشخیص کیفی هورمون جسم زرد 

 کند.  گذاری کمک میتخمک
 

 
در  مدان اسزت. تخمزک از لولزه فزالو     تخمک از تخ خروجگذاری تخمک

کند. برای اینکه بارداری به وقزو   عبور می حالی که آماده باروری می باشد
ساعت بعد از آزادسازی توسط اسپرم بزارور   42بپوندد تخمک باید در طی 

هورمون جسزم زرد   از گذاری، بدن مقدار زیادیقبل از تخمک دقیقا ؛شود
(LH) شزود تخمک آماده از تخمدان مزی  رها شدنکند که باعث تولید می. 

نزوار تسزت سزریع     .افتدمعموال در سیکل قاعدگی اتفاق می LHاین پیک 
اسزت کزه بزه     کامزل یک سیستم  ؛LHگذاری برای تشخیص سریع تخمک
کنزد. در طزول ایزن    ک میگذاری و اوج باروری کمبینی زمان تخمکپیش
 پیوندد.  احتمال زیاد باروری به وقو  می به است که  زمان

را در ادرار  LHپیزک   بهزین آزمزا  فارمزد   گذاری )ادرار(ت تخمکنوار تس
-63ماال در )گذاری احتکه نشان دهنده این است که تخمک تشخیص داده

هزایی شزامل   ترکیبی از آنتی بادی ،تست .افتدق می( ساعت آینده اتفا42
د نز دهرا نشزان مزی   LH به طزور اختصایزی   که LH مونوکلوهال بادیآنتی

 کند.  استفاده می
های قاعدگی اتفاق گذاری ممکن است در تمام سیکلتخمک LHمهم: پیک 

 نیافتد. 
 

 
و آنتزی بزادی علیزه      متصل شده به ذرات LHتست حاوی آنتی بادی علیه 

LH باشد. قرار گرفته روی غشای نیتروسلول ی می 
 
 
 
 
 

 بخوانید.  با دقت  بروشور را قبل از انجام تست موجود در العات اط* لطفاً 
بعزد از   (،  in vitroتشخیصی در خارج از بدن انسان) فقط برای استفاده -
 استفاده کنید.  تاریخ مصرف ویتر
 در بسته باقی بماند.  (کیسه) تست باید تا زمان استفاده در پوچ-
نمونزه   ها هماننزد  د و با آننگرفته شوتمام نمونه ها باید خطرناک در نظر -

 عفونی رفتار شود.  های
 .ددفع شوایول ایمنی  مطابقتست استفاده شده باید  -

داری  نگزه ( 4تزا   Co63در بسته در دمای اتاق یا در دمای یخچزال)  جعبه 
 یا برچسز   بق تاریخ مصرف درج شده روی پوچاط؛ تست می تواند مشود
حاوی آن باقی ( پوچ)ت باید تا زمان مصرف درون بسته تس داری شود. نگه

 . بعد از پایان تاریخ مصرف استفاده نشود. شود نباید فری بماند و 

ای اینکزه نتیجزه   را مشخص کنید. بزر  جمع آوری نمونهرین زمان برای بهت
 ایزن کزار را انجزام دهیزد.      ان مشزخص زمیک  بهتری بگیرید هر روز در 

اولین نمونزه را   ؛باشدظهر می 24بهترین زمان انجام این کار بعد از ساعت 
گیزری  سزاعت قبزل از انجزام نمونزه     4 حدوداو بعد از بیدار شدن نگیرید 

 دن مایعات را کاهش دهید.رخو
گیری را یادداشت کنید. بزه جزدول   ی و زمان نمونهتاریخ، روز دوره قاعدگ

تواند در دمزای  . ادرار میتوجه نماییدنتایج تست در پایان بروشور مصرف 
داری  سزاعت نگزه   42یخچال به مدت  یساعت و یا در دما 8اتاق به مدت 

نتیجه بهتر نمونزه ادرار را در همزان روز   کس  نباید فری  شود برای  .شود
قبزل از  اید اجازه دهیزد  ال نگه داشتهاگر ادرار را در یخچآزمایش کنید و 

ظرف محتوی نمونزه ادرار را   .به درجه حرارت اتاق برسدآن  دمایآزمایش 
اجازه دهیزد سزاکن   و تکان ندهید گر در ته ظرف رسوب ایجاد شده است ا

 را استفاده کنید.   فقط نمونه ادرار باالی ظرفبماند و 

 
 بروشور                   نوار تست 

 
 تایمر   ظرف برای نمونه  

 
ابتدا طول دوره قاعدگی خود را تعیین کنید. طزول دوره قاعزدگی تعزداد    
روزها از اولین روز قاعدگی فرد تا آخرین روز قبل از شرو  قاعدگی بعدی 

ل دوره قاعزدگی  باشد با توجه به سابقه چند ماه گذشزته متوسزط طزو   می

پیدا  زیرمشخص گردد. و طول دوره قاعدگی خود را در اولین ردیف جدول 
پزنج   از زمان شرو  تست به مزدت  .کنیدتعیین  را و روز آغاز تست کنید

 شود. انجامروز هر روز تست 
 جدول زمان آغاز تست:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

بزا  روز اسزت،   48اش به طور متوسط مثال: فردی که طول دوره قاعدگی*
آخرین قاعدگی شرو  به شزمارش    روز از 22بایست توجه جدول فوق، می

 .  کند
آغزاز شزده باشزد،    به طور مثال: اگر عادت ماهانه فرد در تاریخ سوم مزاه  

تست شرو  شود و تا تزاریخ   ماه 26روز بعد یعنی در تاریخ  22بایست می
 ماه ادامه یابد. )به جدول زیر توجه کنید(. 21

 مثال به تقویم نمونه زیر نگاه کنید()به عنوان 
 

 شنبهپنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه جمعه

- - 2 4  (6) 2 5 
3 1 8 9 23 22 24 

>26< 22 25 23 {21} 28 29 
43 42 44 46 42 45 43 
41 48 49 63 62 - - 

 
 پایان انجام تست}...{ روز شرو  انجام تست *روز  >...< ).....( روز شرو  قاعدگی*

 
 

 
 به درجه حرارت اتاق ادرار و یا کنترل نمونه آزمایشاجازه دهید قبل از*
( Co63-25 ) .برسد 
روز شرو  تست را مشخص کنید. به قسمت باال توجه کنید )زمان آغاز  .2

 تست(.
 و هرچه زودتر استفاده کنید.   خارج کرده )پوچ( نوار تست را از کیسه  .4
ها به طرف نمونه ادرار تست را به یورت عمودی به نحوی که فلش نوار .6

ها به پایین اشاره داشته باشد( نشزانه رفتزه باشزند، بزرای     )سر فلش
ثانیه داخل نمونزه ادرار فزرو ببریزد. خزط مزاک یمم       23-25   حداقل

را هنگام فرو بردن نوار از نمونزه   (MAX)مشخص شده روی نوار تست 
 ادرار عبور ندهید.  

تزایمر را   ؛قزرار دهیزد   جزاذب نوار تست را روی یک سطح یاف غیر  .2
 نتایج را پز  از رنگی ظاهر شوند.  های روشن کنید و یبر کنید تا خط

   دقیقه تفسیر نکنید. 23 گذشت نتیجه را پ  از  .دقیقه بخوانید 5

 ph-QC005        Cat.No:114شماره سند: 
 



 
 
 
 

 
 

هماننزد یزا    (T)دو خط قابل مشاهده است، اما خط در ناحیه تسزت   مثبت:
بینیزد. ایزن نشزان    مزی  (C)یه خط کنترل تر از خطی است که در ناحتیره

 است.  آینده ساعت 42-63گذاری احتمالی در طی دهنده تخمک 
تر از خزط  کم رنگ (T)دو خط قابل مشاهده است، اما خط در ناحیه  منفی:

وجود ندارد ایزن   (T)است، یا اینکه خطی در ناحیه تست  (C)ناحیه کنترل 
 باشد.می LHنشان دهنده عدم وجود موج 

خطزی تشزکیل    (T)خط کنترل مشخص نیست حتی اگر در ناحیه  نامعتبر:
عزدم  ترین دالیزل  مهم روش کار نادرست. حجم ناکافی نمونه یا شده باشد
خط کنترل هستند. مراحل را مرور کنیزد و آزمزایش را بزا تسزت      تشکیل

استفاده از نوار تست را متوقف تکرار شد، جدیدی تکرار کنید. اگر مشکل 
 .تماس بگیریدخدمات پ  از فروش  و بالفایله با کرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
است. خط رنگی ظاهر شده در  در تست تعبیه شده کیفی کنترلیک روش 

یک کنترل داخلی است که تایید کننده حجم کافی نمونه  (C)ناحیه کنترل 
باشد.نتیجه مثبت نشان دهنده این است که نمونه می یحیحی و روش اجرا
باشزد.  ذاری گزمان تخمک آغازتواند نشانه باشد که میمی LHادرار حاوی 

نتیجه منفزی نشزان   ساعت شرو  شود. 42-63طی احتماال گذاری تخمک
شناسایی نشده است و آزمایشات روزانه  LHدهنده این است که هیچ موج 

ای ندارنزد، بنزابراین،   گزذاری میزان دوره  تمام زنان تخمک .باید ادامه یابد
یجه اگر نتنشود. نتیجه مثبت ممکن است در روزهای انتخابی تست آشکار

اگزر نتیجزه    مثبت رویت نشد؛ تست را برای چند روز متوالی تکرار نماهید.
 مجددا منفی باقی ماند، تست را در سیکل بعدی مجددا تکرار نماهید.

 
 خارج از بدن انسان.فقط جهت استفاده در  .1

تواند به عنزوان یزک وسزیله جلزوگیری از بزارداری      ین تست نمیا .2
 استفاده شود. 

هزا و دیگزر   ها، آنتزی بیوتیزک  نتایج تست نباید تحت تأثیر مسکن .3
یزا هورمزون    (LH)داروها باشد. داروهای حاوی هورمون جسم زرد 

hCG د و نباید در هنگام استفاده نممکن است روی تست اثر بگذار
گذاری )ادرار( مصرف شود به عالوه، تست از نوار تست سریع تخمک

که قزر  دزد بزارداری مصزرف     برای افراد حامله، یاهسه، یا کسانی
 کند.  کنند درست عمل نمیمی

 داری کنید. دور از دسترس کودکان نگه .4
 

 
دهد کزه حساسزیت نزوار تسزت سزریع      مطالعات آزمایشگاهی نشان می

 باشد.می %99و اختصاییت آن  mIU/ml 40گذاری )ادرار( تخمک
 

 
 

هزای شزناخته شزده    گذاری )ادرار( با داروها و هورمزون نوار تست تخمک
 HCG( و IU/mlµ1111) FSH (mIU/ml 1111 ،)TSHمعمززول مثززل 

(mIU/ml111 تست شده است در سطح )،هیچ کزدام از ایزن    تست شده
انزد و بزر آن اثزری    آزمایشات مورد انتظار تزداخلی نداشزته   مواد با نتایج

 اند.  نگذاشته
 
 
 
 
 

 
 آیا می توان از این تست جهت جلوگیری از بارداری استفاده کرد؟  -2
 نه
 وی نتایج تاثیر گذارند؟آیا الکل و یا داروها ر -4

 نه؛ اما اگر داروهای هورمونی مصرف می شود باید با پ شک مشورت شود.
 یهمچنین استفاده اخیر از داروهای دد حاملگی، شیردهی و حزاملگی رو 

 نتایج تاثیر گذار می باشند.
 برای چه مدت خط ایجاد شده باقی می ماند؟ -6

نتیجه مثبزت هزیچ وقزت     دقیقه خوانده شود. 5تست باید پ  از گذشت 
 پز   شود. خط رنگی بعد از گذشت چند ساعت تیره تر شزده و محو نمی 

در بعضی از نمونه های منفی پز  از گذشزت   شود.  زمینه رنگی ایجاد می
مدتی یک خط کم رنگ ظاهر می شود به همین دلیل نباید جواب را پ  از 

 دقیقه تفسیر کرد. 23گذشت 
آیا هنگامی که نتیجه مثبت رویت می شود زمان مناس  تزری جهزت    -2

 اقدام به بارداری است؟
 مقاربزت . دهزد  یمز  رخ آینده ساعت 63 تا 42 یط احتماال یگذار تخمک
 .شود یم هیتوی یزمان دوره نیا در یجنس

 شود؟ یم( BBT) هیپا بدن یدما روش نیگ یجا تست نیا ایآ -5
 یگزذار  تخمزک  که دهد یم نشان  عمدتا بدن هیپا حرارت درجه در رییتغ
احتماال  یگذار تخمک که دهد یم نشان تست این .است نداد رخ حال در

 خ دادن است.در حال ر
 در مقاربزت  از پ  ی راحاملگاین تست بوقو  پیوستن  مثبت جینتا ایآ -3

 کند؟ یم نیتضم آینده یروزها
ده از ایزن  بارداری دخیل هستند. اسزتفا وقو  پیوستن ه عوامل زیادی در ب

اما اگر طی این  حصول نتیجه دروری می باشد ماه جهت 2تا  6تست برای 
 به پ شک مراجعه نمایید.مدت بارداری ایجاد نشد 

 شود؟ دییتا تواند یم یباردار چگونه -1
وقو  بارداری را پ  از  به عنوان نتیجه اولیه تواند یم تست سریع بارداری

 در عادت ماهانه تایید کند.تعویق 
 یزبح  اول ادرار از دیز با ایز آ ؟ادد انجزام  را دآزمونیبا روز از یزمان چه -8

 ؟ردک استفاده
. اسزت  مناس  روز از گرید ساعت هر اما شود، ینم هیتوی یبح اول ادرار
یک سزاعت   در بایتقر روز هر را ادرار دیکن یسع ج،ینتا نیبهترکس   یبرا

 آوری نمایید. جمع مشخص
 گذارد؟ یم ریتاث جهینت بر عاتیما ادیز مصرف ایآ -9

. کنزد  یمز  قیز رق ادرار در را هورمون ش،یآزما از قبل عاتیما ادیز مصرف
 یآور جمزع  از قبزل  ساعت دو حدود در عاتیما مصرف شود یم شنهادیپ

 شود. محدود ادرار
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