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Mielőtt elvégezné a tesztet kérjük:
• Gondosan olvassa el a használati útmutatót

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a csomag tartalma szo-
bahőmérsékleten van (18-30 °C)

• Ellenőrizze a csomagolás épségét 
• Készítsen elő egy időmérő eszközt/órát

! !

Mikor tudja ellenőrizni a sperma minőségét? 

FONTOS: Mintát LEGALÁBB 2, de LEGFELJEBB 7 nappal 
utolsó ejakulációját követően vételezzen. 

A magyar használati útmutató letölthető innen www.swimcount.com

EN: For instructions for use, please visit our website.

HU: Használati útmutatóért kérjük látogasson el honlapunkra.

DA: For instruktioner på dansk besøg venligst vores webside.

SV: För bruksanvisningarna på svenska, var god besök vår webbplats.  

DE: Die Anleitung in Deutsch finden Sie auf unserer Website.

FR: Pour la notice d’utilisation en français, merci de vous rendre  
 sur notre site internet.

IT: Per le istruzioni per l’uso in italiano, vi preghiamo di visitare il 
 nostro sito Web.

ES: Para las instrucciones de uso en español, visite nuestro sitio web. 

NL: De gebruiksinstructies in het Nederlands vindt u op onze website.  

PL: Aby skonsultować instrukcję użycia w języku polskim, prosimy o 
 odwiedzenie naszej strony internetowej.
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A vizsgálatot ezen időszakban végezze el
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Gyűjtse össze a spermát a biztosított gyűjtő edény segítségével. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a teljes anyagot sikerült begyűjtenie. 

Ne használjon óvszert vagy síkosítót, mivel ezek sérülést okozhatnak a 
spermiumoknak, kivételt csak a speciális fejlesztésű SwimCount óvszer 

képez. 

Az összegyűjtött spermát hagyja állni 30 percig. 

Spermaminta készítése

A B



A fecskendő segítségével 10 alkalommal keverje meg a spermát a 
gyűjtő edényben. 

Vegyen ki 0,5 ml mintát a fecskendővel. Fontos, hogy a fecskendőben 
ne legyenek buborékok, mivel ez befolyásolja a minta mennyiségét. 

C D

Fontos, hogy a sperma előállítását követően várjon 30 percet 
a következő lépésig. A várakozási idő teszi lehetővé a sperma 

elfolyósódását. 
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A vizsgálat teljes időtartama alatt tartsa az eszközt vízs-
zintes felületen. A 0,5 ml mintát a fecskendőből lassan 

juttassa az               jelölt mintagyűjtő cellába. 

A teszt kivitelezése

Tolja a csúszkát teljesen előre az eszköz aktiválása érdekében. 
Figyelem: Kattanó hangot kell hallania. 

A vizsgálati ablak megváltozik:                 .



Várjon további 30 percig, közben a vizs-
gálati eszközt tartsa vízszintesen.

Az eredmény az eredmény ablakban lesz 
látható        . Minél sötétebb szín jelenik 
meg,      annál több normálisan mozgó 

spermium található az ondó mintában. A teszt 
eredményét a csúcska visszahúzását követő 5 

percen belül le kell olvasni.

30 perc után húzza vissza teljesen a csúszkát, 
a nyíl által jelzett módon. Figyelem: Kattanó 

hangot kell hallania. 
A vizsgálati ablak megváltozik:         .
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Az alábbi táblázat jelzi, hogy az elszíneződés erőssége mit jelent. 

1Cooper et al. Human Reproduction Update 2010; 16(3): 231-245 | 2Larsen et al. Human Reproduction 2000; 15(7):1562-1567 | 3Bonde et al.The Lancet 1998; 352: 1172-1177.  
Not for contraceptive use. 

Színerősség Férfi 
termékenységi 
státusz

Normálisan  mozgó 
(PM)* spermiumok 
koncentrációja 
(millió/ml)

Mit jelent a kapott eredmény? 

ALACSONY < 5 Az Ön normálisan mozgó spermiumainak száma a termékeny férfiak Egészségügyi Világszervezet (WHO)1 
által megállapított átlagánál alacsonyabb. Az alacsony normálisan mozgó spermium számmal 
rendelkező férfiak esélye arra, hogy partnerüket megtermékenyítsék kisebb, mint az átlagos normálisan 
mozgó spermium számmal rendelkezőké 2,3.

NORMÁLIS 
(Közepes)

5-20 Az ön normálisan mozgó spermiumainak száma a termékeny férfiak Egészségügyi Világszervezet (WHO)1 
szerinti átlagnak megfelelő, vagy annál magasabb. Az ezen tartománynak megfelelő normálisan mozgó 
spermium számmal rendelkező férfiaknak jó esélye van arra, hogy partnerüket természetes módon meg-
termékenyítsék a következő 12 hónapban2,3.

NORMÁLIS 
(Magas)

>20 Az ön normálisan mozgó spermiumainak száma a termékeny férfiak Egészségügyi Világszervezet (WHO)1 
szerinti átlagnál magasabb. Az ezen tartománynak megfelelő normálisan mozgó spermium számmal 
rendelkező férfiaknak kiemelkedően jó esélye van arra, hogy partnerüket természetes módon 
megtermékenyítsék a következő 12 hónapban2,3.



Hogyan működik a teszt?
Két cella található az eszközben, és kizárólag a normálisan mozgó 
spermiumok (a továbbiakban: PM azaz progresszívan mozgó sper-
miumok*) juthatnak át egyik cellából a másikba. Miután a második 
kamrában a PM spermiumok az ott található festéktől elszíneződnek, 
ez a szín megjelenik az eredmény ablakban. Minél több PM spermi-
um van az ondó mintában, annál erőteljesebb lesz a kék szín.  

Számos tényező befolyásolja a férfi termékenységet. Ez a teszt ezen 
tényezők egyikének mérésére készült. A teszt a PM spermiumok 
milliliterenkénti számát méri az ondóban. Ez a mérőszám a PM 
spermium/ml koncentráció (PMSCS/ml). A PM spermiumok száma 
a legjobb indikátora a férfi termékenységnek és alapvető fontosságú a 
terhesség kialakulásában. 

A PM spermium az egyetlen olyan spermium sejt, mely képes 
természetes úton megtermékenyíteni a petesejtet. A nő természetes 
úton történő megtermékenyülésének esélye a PM spermiumok 
számával növekszik (bizonyos határig).

*Progressive Motile Sperm Cells = PMSCs = PM spermiumok

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Az én eredményem ALACSONY, mit jelent és mit tegyek most? 
Az ALACSONY eredmény azt jelenti, hogy az ön ondójában 
található PM spermiumok száma alacsonyabb, mint általában a 
termékeny férfiakban. Az ALACSONY eredmény nem feltétlenül 
jelenti, hogy ön nem lesz képes természetes módon terhességet 
előidézni, mivel a sperma minősége időben változó. Életmód válto-
ztatások növelhetik a PM spermiumok számát, mely ellenőrizhető 
további SwimCount teszttel, illetve konzultáljon kezelőorvosával1. 

Hogy határozzák meg a NORMÁLIS/ALACSONY értékeket? 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a normális PM 
spermium szám: több mint 5 millió milliliterenként1. Ez azt 
jelenti, hogy a termékeny férfiak 95%-a esetében a PM spermiu-
mok száma több mint 5 millió milliliternként1. 

 
1Cooper et al. Human Reproduction Update 2010; 16(3): 231-245



Az én eredményem NORMÁLIS, de a partnerem több hóna-
pos próbálkozásunk ellenére sem esett teherbe. Mit tegyek?  
Minden hatodik pár számára nehézséget okoz a terhesség 
létrehozása és a PM spermiumok számán kívül egyéb tényezők 
is befolyásolhatják a férfi termékenységet. Ezen faktorokat jelen 
teszt nem vizsgálja. Ha ön és partnere 12 hónapja sikertelenül 
próbálkozik a terhesség létrehozásával, fel kell keresnie ke-
zelőorvosát további tesztek és vizsgálatok elvégzése érdekében. 

Bizonytalan vagyok az eredményben, mit tegyek? 
Ha ön bizonytalan az eredményben, felveheti a kapcsolatot 
velünk az info@salus.hu email címem, illetve megismételheti a 
tesztet legalább 48 óra önmegtartóztatást követően. 

További kérdés, érdeklődés esetén kérjük vegye fel velünk a 
kapcsolatot: info@salus.hu  

Az én mintám nem vált áttetszővé és vizessé 30 percen belül – 
mit kell tennem? 
Vannak minták, melyeknek 30 percnél több idő kell az elfolyó-
sodáshoz (hogy áttetszővé és vizes jellegűvé váljanak), ezért ha 
szükséges, tovább kell várnia. Ha az ön mintája nem folyósodik el 3 
órán belül, akkor célszerűbb nem tesztelni ezt a mintát. Dobja ki a 
mintát, tiszta vízzel mossa el a gyűjtő edényt és hagyja megszáradni. 
Ne használjon tisztítószert. 

Ne feledje el, hogy a következő mintavételig 48 órát kell várnia. 
Ha a következő minta ugyanezen eredményre vezet, konzultáljon 
kezelőorvosával. 

Úgy tűnik, hogy a teszt nem működik, vagy a teszt bizonyos 
részei hiányoznak vagy megrongálódtak – mit kell tennem? 
Ha a csomag bármely része hiányzik vagy megrongálódott, illetve 
ha úgy tűnik, hogy a teszt nem működik, kérjük vegye fel velünk a 
kapcsolatot velünk az info@salus.hu email címen. 



Mi befolyásolhatja a spermiumok normális mozgását?
Számos tényező befolyásolhatja az ön spermiumainak 
minőségét: 
• Ha az utóbbi időben (az elmúlt 2-3 hónapban) nem érezte 

jól magát, különösen ha magas láza volt, ez befolyásolhatja a 
sperma minőségét. Ezért jobb ha vár amíg jobban nem lesz, 
mielőtt újra megvizsgálja a sperma minőségét. 

• Ha anabolikus szteroidokat vagy tesztoszteront tartalmazó 
gyógyszert fogyaszt.

• Ha anamnézisében (kórtörténetében) az alábbi egészséggel 
összefüggő események, megbetegedések szerepelnek:  
- Kisgyermekkorában a heréi nem süllyedtek le a helyükre 
- Varicokele (visszerek a heréken) 
- Ágyék műtét sérv miatt 
- Mumpsz felnőttkorban 
- Tumorellenes kezelés

Ha bizonytalan a fenti tényezők valamelyikével kapcsolatban, 
mindenképpen keresse fel kezelőorvosát és kérje ki tanácsát a 
következő lépésekről. 

Mit tegyek ha új vizsgálatot szeretnék? 
Új vizsgálatot végezhet egy új teszttel legalább 48 órával az előző teszt után. 
Ha életmód változtatást követően szeretné látni a sperma minőségének 
lehetséges változását legalább 10 hetet kell várni az újabb teszteléssel. Az 
új spermiumok előállítása 10 hétig tart, tehát életmódbeli változtatásai ezt 
megelőzően nem tudnak érvényesülni.  

Tehetek valamit annak érdekében, hogy javítsak a spermám 
minőségén? 
Egyelőre nincs túl sok bizonyíték arra, hogy lenne bármi specifikus 
módszer, mely tudna javítani a sperma minőségén, de az alábbiak 
segíthetnek:
l Ne szedjen anabolikus szteroidokat (ne hagyja abban a jelenleg felírt 
gyógyszerek szedését anélkül, hogy konzultálna kezelőorvosával). A 
férfi termékenység gyakran normalizálódik a szteroidok használatának 
elhagyása után. 
l	Zuhanyozzon forró fürdő helyett – a hosszú, forró fürdő befolyásolhat-
ja a sperma minőségét. 
l	Mindig érdemes törődnie magával, az olyan tényezők, mint az egés-
zséges táplálkozás, rendszeres testedzés, a dohányzás abbahagyása és az 
alkoholfogyasztás mérséklése javítani fogja egészségét.  



Teljesítmény
96%-os érzékenységével és 91%-os specificitásával a SwimCount 
kiváló teljesítményt nyújt a milliliterenkénti PM spermiumszám 
meghatározásában. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a teszt alapján az ön spermájá-
ban több mint 5 millió PM spermium van milliliterenként, 
akkor 96% a valószínűsége, hogy ez a teszteredmény helyes. 
Ha a teszt alapján az ön spermájában kevesebb, mint 5 millió 
PM spermium van milliméterenként, ez az eredmény 91% valós-
zínűséggel helyes. 

Kémiai összetétel
A SwimCount a PM spermiumok elszíneződését eredményező 
festéket tartalmaz pufferolt fiziológiás sóoldatban. 

Interferencia/Együttalkalmazhatóság
Nem ismert olyan anyag, mely befolyásolná a teszt eredményét. 

Színvakság
Figyelem: A színvakság befolyásolhatja a teszt eredményének 
megfelelő leolvasását. 



Tételszám

Felhasználható Tárolás 2 és 30 C között

Ne használja 
újra HU1002.5

Fontos

• A teszt egyszer használatos, nem használható fel újra

•  Háztartási hulladékként eldobható

•  Ne használja, ha lejárt a felhasználhatósági idő

•  Otthoni felhasználásra készült

• Csak in vitro diagnosztikai felhasználásra
______________________________________________________

MotilityCount ApS 
Hvidkildevej 48, 
DK-2400 Copenhagen 
Denmark

2˚C

30˚C

0086

Teszt megbízhatóság
Érzékenység 96%
Specificitás 91%


