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Erkek infertilitesi, giderek  
büyüyen bir sorun
Düşük kaliteli sperm, bebek sahibi olmaya 
çalışan birçok çiftin tecrübe ettiği problemlerin 
ardındaki kilit unsurdur. Test yaptırmak için bir 
hastaneye ya da bir tüp bebek kliniğine gitmek 
rahatsızlık ve utanç verici olabileceğinden, 
birçok erkek evde uygulanabilen sperm  
testlerinden satın almayı tercih etmektedir. 
Buna rağmen, mevcut testler sperm kalitesi  
yerine yalnızca sperm sayısını ölçtüğü için, erkek  
fertilitesini tam olarak değerlendirememektedir. 

SwimCount, eşinizi hamile bırakabilme şansınız 
hakkında güvenilir yanıtlar sağlayan evde  
uygulanabilen ilk testtir. 
  

NEDEN SWIMCOUNT 
SEÇİLMELİ?
Patentli teknolojiye sahip olan SwimCount, sperm 
kalitesi ölçen, güvenilir, kullanımı kolay ve kendi 
evinizde uygulanabilen bir testtir. SwimCount, 
semende yüzebilen sperm konsantrasyonunu 
(hareketli sperm olarak da bilinir) ölçer. 

Sperm örneğini cihaza koyduktan sonra 30  
dakika içinde beliren renk, hareketli sperm 
miktarının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
normal sperm için belirlenen eşik değerinin 
(1 ml spermde 5 milyon hareketli sperm) 
üstünde ya da altında olup olmadığını gösterir.  
SwimCount sonuçları mikroskobik yöntemler 
ile karşılaştırıldığında % 96 oranında doğruluk 
(hassaslık) sağlar.

 

 
 

 

etkin rolü olan yüzme yeteneğini ölçerek çalışır. 
SwimCount, sperm hücrelerinizin hamilelikteki

Eğer test sonuçlarınız hareketli sperm miktarınızı 
normal sperm kalitesi için belirlenen eşik değerin 
altında gösteriyorsa, daha ileri testler yaptırmak 
üzere doktorunuza danışmalısınız.
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SwimCount – Test kullanımı
Sperm örneğinizi size verilen kap içine biriktirin. 
30 dakika bekleyin. 0,5 ml örneği şırınga içine 
alın.

0,5ml örneği yavaşça cihaz içine koyun.

Kullanım talimatlarını takip edin ve  
sonucunuza ekrandan bakın.

Semen örneğindeki hareketli sperm hücreleri 
fazlalaştıkça sonuç ekranında daha koyu renk 
belirecektir.

Kolay, hızlı ve güvenilir

Kullanımı kolay

Hızlı (30 dakikada sonuç alma)

Güvenilir (%96 oranında hassasiyet) 

Erkek fertilitesini, yüzen sperm hücreleri 
konsantrasyonu ile ölçer 

Yüzen sperm hücreleri (hareketli sperm 
hücreleri) erkek fertilitesi için en iyi 
belirteçtir

Zamanında harekete geçin
Hamile kalmayı deneyen çiftlerin olası  
fertilite problemlerini erkenden fark etmelerinin 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Çiftler aşılama 
ya da yardımla üreme teknikleri kullanılarak  
tedavi edilebilmekte ancak yaş ile birlikte  
özellikle 35 yaş sonrasında gebelik şansı 
önemli ölçüde düşmektedir.

SwimCount erkek fertilitesi konusunda  
erkenden farkındalık oluşturmak için kullanılan 
yararlı bir araçtır. Eğer bir fertilite sıkıntınız 
varsa, sizi profesyonel yardım sağlayan bir 
fertilite kliniğine sevk edebilecek olan sağlık 
uzmanınızla görüşerek zamanında harekete 
geçebilirsiniz. Fertilite durumunuz düşükse 
veya bir yıldan fazla süredir eşinizi hamile 
bırakmaya çalışıyorsanız, profesyonel yardım 
almalısınız.

  

Daha fazla bilgi için 
W W W. S W I MCOUNT. CO M . T R

SwimCount, vücut 
dışında kullanılan tıbbi 

uygun olarak alınan CE 
işaretine sahiptir.
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 SwimCount ile hareketli sperm hücrelerini 
hareketsiz hücrelerden ayırabilecek bir 
yöntem geliştirdik. Bu yöntem, sperm 
sayısı yerine sperm kalitesi ölçümüne olanak 
sağlamaktadır. 


