
PRECIZIA >99%TEST DE FERTILITATE FEMININĂ

Testul de fertilitate feminină Barza este un 

test rapid calitativ pentru detectarea în urină a 

nivelului hormonului FSH, (Hormon de Stimulare 

Foliculară) în vederea evaluării funcţiei ovariene. 

Nivelurile de FSH pot fi crescute în cazul declinului funcţiei 

ovariene (fertilitate scăzută) şi devin în mod constant ridicate 

odată cu înaintarea în vârstă şi apropierea de menopauză. 

În timpul menstruaţiei sau în primele 3 zile după sfârşitul 

menstruaţiei, rezultatul testului ar trebui să fie negativ. Dacă 

rezultatul este pozitiv acest lucru indică faptul că funcţia 

ovariană este în declin. 

Deoarece concentraţia hormonului FSH în urină este influenţată 

de o serie de factori, precum ingerarea de apă sau transpiraţia, ar 

trebui să vă testaţi de cel puţin 2 ori. Dacă rezultatul testării este în 

continuare pozitiv trebuie să luaţi în considerare faptul că funcţia 

ovariană este în declin. Pe măsură ce funcţia ovariană începe să 

scadă, hormonul FSH începe să crească, dar nu în mod constant.

Declinul funcţiei ovariere este una dintre posibilele cauze ale 

fertilităţii scăzute i dacă rezultatul testului este pozitiv, ar ş

trebui s  consultați medicul.ă

          PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL TESTULUI

FSH este asociat cu scăderea nivelului de estrogen şi cu fertilitatea 

scăzută sau stadiile menopauzei. În aceste cazuri, nivelul de FSH 

poate să crească de 10 ori (până la 110 mIU/ml-500 mIU/ml) 

comparativ cu nivelul normal. 

Testul de FSH detectează nivelul hormonului în urină. Când urina 

este introdusă în orificiul casetei, acţiunea capilară face ca 

specimenul să migreze de-a lungul membranei. Când nivelul de 

FSH este egal sau mai mare de 25 mIU/ml, apare o linie colorată în 

zona de test (T), care este la fel de intensă sau mai închisă decât 

linia de control (C).

Dacă linia din dreptul zonei de test (T) nu apare sau este mai 

deschisă la culoare decât linia de control (C), testul este negativ.

           CONŢINUTUL KITULUI DE TESTARE

> Două teste tip casetă cu pipetă şi desicant;

> Instrucţiuni de utilizare;

> Pipeta se va utiliza pentru a colecta şi a picura proba de urină. 

Plicul cu desicant nu se va folosi în procedura de testare! Este doar în 

scopul păstrării în condiţii optime a kitului de testare.

          PENTRU EFECTUAREA TESTULUI MAI SUNT NECESARE

1. Un pahar curat şi uscat din plastic sau sticlă pentru 

colectarea urinei.

2. Un ceas pentru a contoriza timpul scurs până la citirea 

rezultatului.

          INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Atât testul casetă cât şi urina trebuie să fie la temperatura 

camerei. Scoateţi testul casetă din plic şi asezaţi-l pe o suprafaţă 

plană.

REZULTAT NEGATIV: Funcția ovariană este în parametri

Dacă pe test apare doar o linie colorată în zona de control (C) sau 

linia de test (T) este mai deschisă la culoare decât linia de control 

(C). Acest rezultat indică prezenţa FSH în urină la o concentraţie 

sub 25mIU/ml. Acest lucru indică faptul că nivelul dumneavoastră 

de FSH nu este ridicat, dar nu este  o dovadă a fertilităţii.

REZULTAT POZITIV: Funcția ovariană este în declin

Dacă pe test au apărut 2 linii distincte şi linia de test (T) este la fel 

de colorată ori mai închisă la culoare decât linia de control (C). 

Acest rezultat indică prezenţa FSH în urină la o concentraţie egală 

sau mai mare de 25mIU/ml. Dacă rezultatul testului este pozitiv, 

este bine să repetaţi testarea după 5-7 zile, deoarece nivelul de 

FSH poate varia pe parcursul ciclului menstrual. Dacă şi cel de al 

doilea test indică un rezultat pozitiv, înseamnă că nivelul de FSH 

este ridicat şi ar trebui să consultaţi medicul dacă doriţi să 

rămâneţi însărcinată. Nivelurile crescute de FSH pot fi 

indicator al stării de perimenopauză cât şi indicator al 

infertilităţii, iar dacă vă confruntaţi cu simptome precum: cicluri 

menstruale neregulate, insomnie, modificări ale dispoziţiei, 

bufeuri, oboseală, ar trebui să discutaţi cu medicul rezultatele 

testelor.

REZUTAT INVALID: Rezultatul nu este concludent

Dacă nu a apărut nici o linie în zona de control (C) sau a apărut 

doar o linie în zona de testare (T). Repetaţi testarea cu un nou test. 

Rezultatele invalide sunt cel mai adesea cauzate de 

nerespectarea întocmai a instrucţiunilor de utilizare. Dacă 

problema persistă contactaţi distribuitorul sau magazinul de 

unde aţi achiziţionat produsul, cu ambalajul testului utilizat.

PASUL 3: Citirea rezultatului

Citiți rezultatul în maxim 10 minute. 

Nu interpretaţi rezultatul după mai mult de 15 minute.

Picuraţi cu pipeta 4 picături 

din urina colectată, în 

orificiul de testare al 

casetei.

PASUL 2: Efectuarea testului

PASUL 1: Colectarea probei şi pregătirea pentru testare

Se recomandă folosirea primei urine de dimineaţă care conţine 

cel mai ridicat nivel de FSH. Urina din timpul zilei va conţine 

niveluri de FSH mai scăzute ceea ce poate indica rezultat fals 

negativ.

Nu consumaţi lichide în exces înainte de efectuarea testului!

Proba de urină se va colecta în recipient din plastic sau sticlă curat 

şi uscat.

REZULTATUL ESTE 
INVALID

REZULTAT
NEGATIV

REZULTAT
POZITIV

Funcția ovariană 
este în declin

Funcția ovariană 
este în parametri

Rezultatul nu este
concludent



          LIMITĂRI
> Utilizarea contraceptivelor orale, a plasturilor contraceptivi, a 

terapiei de substituţie hormonală, a suplimentelor estrogenice 

sau a altor forme hormonale pot afecta rezultatul testului şi pot 

determina rezultate fals negative. Tumorile ovariene şi 

hipofizare pot determina rezultate false.

> Acest test este pentru determinarea FSH şi nu va fi utilizat ca 

test de sarcină sau ovulaţie. Decizia de a utiliza o metodă 

contraceptivă nu se va lua funcţie de rezultatele acestui test.

> Dispozitivul de testare nu conţine agenţi infecţioşi, totuşi 

proba de urină poate fi considerată ca posibil mediu infecţios.

> Curăţaţi/ aruncaţi orice obiect posibil contaminat.

> Un diagnostic definitiv nu se va baza pe rezultatul unei 

singure testări, ci va fi pus în urma studierii şi evaluării altor 

teste realizate împreună cu medicul specialist.

> Discutaţi rezultatele pozitive ale testului şi tratamentul cu 

medicul dumneavoastră.

          PRECAUŢII
> Acest kit de testare este doar pentru uz extern. 

> A nu se înghiţi!

> A se arunca după prima utilizare. Testul casetă nu se poate 

utiliza mai mult de o singură dată!

> A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

> A nu se utiliza dacă ambalajul este perforat sau nu este bine 

sigilat!

> A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

          CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI STABILITATE
> Depozitaţi testul la temperaturi între 4ºC și 30ºC, în ambalajul 

original, până la data de expirare înscrisă pe ambalaj.

> Se va evita expunerea testului la lumina solară directă, 

umiditate şi căldură.

> A nu se congela!

> Scoateţi testul din plic chiar înainte de utilizare!

          ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Cum funcţionează testul?

Testul măsoară nivelul de FSH, care poate fi de 10 ori peste nivelul 

normal (ajungând la aproximativ 110mIU/ml, pân  la 500 ă

mIU/ml), în cazul în care  este în declin sau v  funcţia ovariană ă

apropia i de menopauz . ţ ă

2. Ce pot face ca să fiu sigură de rezultatul testului?

Repeta i testarea la 5-7 zile dup  prima testare.ţ ă

3. Ce reprezintă un rezultat pozitiv?

Un rezultat pozitiv indic  faptul ca FSH este la un nivel egal sau mai ă

mare de 25mIU/ml. Astfel nivelurile hormonilor sexuali precum 

estradiol, progesteron, testosteron .a., sunt în sc dere, ş ă ceea ce 

indică declinul rezervei ovari n re poate fi unul dintre e e, ca

motivele infertilităţii sau un semn al instalării perimenopauzei. 

Discuta i rezultatul testului cu medicul dumneavoastr .ţ ă

4. Ce reprezintă rezultatul negativ al testului?

Rezultatul negativ indic  faptul c  nivelul de FSH este în limite ă ă

normale, îns  sau v  ă dacă aveţi dificultăţi de a concepe ă

confrunta i cu simptome asociate perimenopauzei, consulta i ţ ţ

medicul.

5. Pot utiliza acest test ca o metodă contraceptivă?

Testul nu este o metod  contraceptiv  i nu trebuie s  întrerupe i ă ă ş ă ţ

utilizarea acestora pe baza rezultatelor acestui test.
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PRECIZIA >98%TEST DE FERTILITATE MASCULINĂ

Testul de fertilitate masculină Barza este un 

test rapid de determinare calitativă  a 

concentraţiei de spermatozoizi din materialul 

seminal uman, ca un ajutor în vederea stabilirii 

gradului de fertilitate masculină.

Test de diagnostic in vitro. Potrivit pentru autotestare.

          PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL TESTULUI

SP 10 este o  proteină prezentă doar la nivel testicular şi este 

utilizată ca metodă de analiză, în vederea testării concentraţiei de 

spermatozoizi.

Concentraţia proteinei SP 10 este proporţională cu gradul de 

concentraţie a spermatozoizilor din lichidul seminal. Testul este 

pozitiv când concentraţia de spermatozoizi este mai mare de 

15x10(6)/ml. 

Acest test poate fi utilizat ca un ajutor în diagnosticarea 

infertilităţii masculine.

Când proba colectată este adăugată în fereastra de testare, 

aceasta migrează prin capilaritate dealungul membranei casetei. 

Când concentraţia de spermatozoizi din proba colectată este 

egală sau peste nivelul de referinţă, o linie colorată va apărea în 

zona de testare (T) a casetei, ceea ce sugerează un rezultat pozitiv.

Absenţa acestei linii sugerează un rezultat negativ.

          CONŢINUTUL KITULUI DE TESTARE

> Un plic cu testul tip casetă, desicant.

> O seringă.

> Un pahar colector. 

> O eprubetă cu soluţie tampon. 

> Instrucţiuni de utilizare.

Plicul cu desicant nu se va folosi în procedura de testare! Este doar în 

scopul păstrării în condiţii optime a kitului de testare.

          PENTRU EFECTUAREA TESTULUI MAI SUNT NECESARE

Un ceas pentru a contoriza timpul scurs până la citirea 

rezultatului.

          COLECTAREA PROBEI ŞI PREGĂTIREA PENTRU TESTARE

Aşteptaţi cel puţin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile de la ultima 

ejaculare.

> Spălaţi mâinile şi organele genitale cu apă şi săpun.

> Colectaţi proba de spermă prin stimulare manuală 

(masturbare), în paharul colector.

> Ejaculaţi direct în paharul colector, fără a pierde din proba ce 

trebuie analizată. Nu utilizaţi prezervativul pentru colectarea 

probei. (Dacă o parte din probă s-a pierdut, aruncaţi restul probei 

rămase, clătiţi paharul cu apă, lăsaţi-l să se usuce înainte de a-l 

reutiliza. Nu folosiţi săpun sau detergent pentru a spăla paharul. 

Aşteptaţi cel puţin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile pentru a 

colecta o nouă probă).

> După colectarea probei aşezaţi paharul pe o suprafaţă plană.

> Proba poate fi testată până la 3 ore după colectare. Aruncaţi 

proba dacă nu a fost analizată în decursul a 3 ore şi aşteptaţi cel 

puţin 48 de ore pentru a obţine o nouă probă.

> Aşteptaţi 5-10 minute şi citiţi rezultatul. Nu citiţi rezultatul mai 

devreme de 5 minute sau mai târziu de 10 minute.

Agitaţi uşor paharul cu proba colectată, apoi 

lăsaţi proba pentru cel puţin 20 de minute pe 

o suprafaţă plană, dar nu mai mult de 60 de 

minute pentru ca aceasta să devină lichidă. 

Amestecaţi uşor, cu seringa, 

proba colectată în pahar, de 

10 ori.

Cu seringa, aspiraţi lichid 

seminal până la marcajul 

de 0,1 ml.

Transferaţi 0,1 ml în eprubeta cu soluţia 

tampon evitând formarea bulelor de aer.

Închideţi capacul eprubetei.

Amestecaţi, cu grijă, conţinutul eprubetei. 

Este indicat să amestecaţi conţinutul 

acesteia cu susul în jos de 5-10 ori.

Lăsaţi eprubeta pe o suprafaţă 

plană  2 minute.

Scoateţi caseta de testare din plic şi 

aşezaţi-o pe o suprafaţă plană.

Desfaceţi vârful capacului eprubetei şi 

adăugaţi 2 picături în căsuţa de testare a 

casetei.

          INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Deşurubaţi capacul 

eprubetei cu soluţia 

tampon.

Aşteptaţi 5-10 minute şi citiţi rezultatul. 

Nu citiţi rezultatul mai devreme de 5 

minute sau mai târziu de 10 minute.



PRECIZIA >98%TEST DE FERTILITATE MASCULINĂ

CITIREA REZULTATULUI

REZULTATUL ESTE 
INVALID

REZULTAT
NEGATIV

REZULTAT
POZITIV

REZULTAT POZITIV

Au apărut două linii colorate: una în zona de control (C), a doua în 

zona de testare a casetei (T). Acest lucru indică un rezultat pozitiv, 

concentraţia de spermatozoizi este egală sau mai mare de 

15x10(6)/ml.

REZULTAT NEGATIV

A apărut doar o linie colorată în zona de control a casetei de 

testare (C) şi nicio linie în zona de testare (T) a casetei. Aceasta 

indică un rezultat negativ, concentraţia de spermatozoizi fiind sub 

15x10(6)/ml.

REZULTAT INVALID

Nu a apărut nicio linie sau este vizibilă doar o linie în zona de 

testare (T) a casetei, dar nu în zona de control (C). Repetaţi 

testarea cu un nou test casetă. Asiguraţi-vă că volumul probei de 

analizat este în cantitate suficientă. Dacă problema persistă 

contactaţi producătorul sau distribuitorul.

          CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ

Limita de detecţie  (sensibilitate): 15x10 (6)/ml

Acurateţe: un studiu comparativ realizat pe 204 eşantioane de 

material seminal a demonstrat o bună corelaţie a Testului Barza 

de fertilitate masculină cu metoda microscopului: rata de 

concordanţă pozitivă a fost de 97,95%, iar cea negativă de 91,38%.

          LIMITĂRI

> Acest test este pentru o evaluare preliminară a concentraţiei 

de spermatozoizi. Rezultatul testării ar trebui evaluat împreună 

cu alte teste clinice şi de laborator. Dacă rezultatul testării nu 

este în concordanţă cu evaluarea clinică, trebuie luată în 

considerare realizarea unor teste suplimentare.

> Acest test este doar pentru determinare calitativă, pentru 

determinare cantitativă sunt sugerate alte teste medicale.

> Testul nu verifică motilitatea, morfologia sau defectele 

genetice ale spermatozoizilor ce reprezintă factori suplimentari 

care influenţează fertilitatea.

          PRECAUŢII

> Colectarea probei de analizat se va realiza la cel puţin 2 zile şi 

cel mult 7 zile de la ultima ejaculare.

> Colectarea probei mai devreme de două zile sau peste 7 zile de 

la ultima ejaculare va influenţa acurateţea rezultatului testării.

> Testul casetă este de unică folosinţă. Nu reutilizaţi.

> Nu utilizaţi testul casetă după data de expirare.

> Nu utilizaţi testul casetă dacă ambalajul nu este sigilat.

> În colectarea probei nu utilizaţi lubrifianţi sau loţiuni. Nu utilizaţi 

prezervativul pentru colectare, deoarece acesta poate influenţa 

rezultatul testului.

> Rezultatul testului nu poate reflecta calitatea materialului 

seminal, dacă nu a fost colectată întreaga  probă.

> Proba trebuie să fie în stare lichidă; procesul de lichefiere 

trebuie să aibă loc în maxim 60 de minute. Dacă proba recoltată 

nu este lichidă în maxim 60 de minute este considerată anormală.

> Pentru testare trebuie evitate temperaturile crescute.

> Rezultatul este bine să fie interpretat de către medic în context 

clinic şi împreună cu alte teste de laborator. Pentru probleme şi 

sugestii, vă rugăm contactaţi producătorul.

          CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI STABILITATE

> Depozitaţi testul la temperaturi între 4ºC și 30ºC, în ambalajul 

original, până la data de expirare înscrisă pe ambalaj. Perioada de 

valabilitate este de 24 de luni.

> Testul casetă trebuie utilizat în decurs de o oră de la desfacerea 

ambalajului.

> Testul nu se congelează.

> Se va evita expunerea testului la lumina solară directă, 

umiditate şi căldură.

          ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce semnifică un rezultat pozitiv?

Un rezultat pozitiv indică faptul că numărul spermatozoizilor este 

egal sau mai mare faţă de valorile de referinţă. Concentraţia de 

spermatozoizi se încadrează în valorile de referinţă >15 milioane de 

spermatozoizi/ml de spermă.

2. Ce semnifică un rezultat negativ?

Poate indica oligo-zoospermia, posibilă cauză a infertilităţii 

masculine. Pentru mai multe detalii ar trebui să consultaţi medicul 

specialist. Un rezultat negativ nu semnifică faptul că o posibilă 

sarcină a partenerei nu poate avea loc şi nu trebuie folosit ca motiv 

pentru a nu utiliza o metodă contraceptivă.

3. Pot citi rezultatul testului mai devreme de 5 minute sau mai 

târziu de 10 minute?

Nu, rezultatul testului trebuie citit între 5 şi 10 minute. Deşi un 

rezultat pozitiv nu ar trebui să se modifice câteva zile, un rezultat 

negativ se poate schimba în rezultat fals pozitiv în câteva minute 

după sfârşitul perioadei de testare.

4. Când să mă testez?

Aşteptaţi cel puţin 48 de ore, dar nu mai mult de 7 zile de la ultima 

ejaculare.
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