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Πριν κάνετε το τεστ, θα πρέπει να:
• Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
• Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι σε 

θερμοκρασία δωματίου, 18-30°C
• Βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτα τα περιεχόμενα της συσκευασίας
• Φροντίσετε να έχετε ένα ρολόι/χρονόμετρο

! !

Πότε μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του σπέρματός σας;

Σημαντικό: Συλλέξτε το δείγμα σας ΑΥΣΤΉΡΑ σε χρονικό διάστημα 2 
ΕΩΣ 7 ημερών μετά την τελευταία εκσπερμάτισή σας.

Λήψεις από τη διεύθυνση www.swimcount.com:
EN: For instructions for use, please visit our website.
DA: For instruktioner på dansk besøg venligst vores webside.
NO: Se nettsiden vår for instruksjoner på norsk.
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.
CZ: Pro návod k použití prosím navštivte naše webové stránky.
TH: สำ�หรับวิธีก�รใช้ กรุณ�เข้�ชมเว็บไซต์ของเร�

TR: Kullanım yönergeleri için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
GR:  Για τις οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
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Πραγματοποιήστε το τεστ σε αυτό το χρονικό διάστημα



Συλλέξτε το δείγμα σπέρματος στο παρεχόμενο κύπελλο συλλογής.
Βεβαιωθείτε ότι συλλέξατε ολόκληρο το δείγμα. Μη χρησιμοποιείτε 

προφυλακτικό ή λιπαντικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα 
σπερματοκύτταρα.

Αφήστε το δείγμα για 30 λεπτά.

Συλλέξτε το δείγμα σπέρματος

A B



Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα για να αναδεύσετε το δείγμα 10 φορές.
Συλλέξτε 0,5 ml δείγματος χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη σύριγγα. Είναι 
σημαντικό να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα μέσα στη σύριγγα, καθώς θα 

επηρεαστεί ο όγκος του δείγματος.

C D

Μετά τη συλλογή του δείγματος, είναι σημαντικό να περιμένετε 30 
λεπτά πριν προχωρήσετε στα επόμενα βήματα. Ο χρόνος αναμονής 

είναι απαραίτητος ώστε να υγροποιηθεί το δείγμα σπέρματος.
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Διατηρείτε τη συσκευή του τεστ σε οριζόντια επιφάνεια κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. Διοχετεύστε αργά το δείγμα (0,5 ml) από τη σύριγγα στην 

επισημασμένη θέση υποδοχής δείγματος (             σύμβολο).

Πραγματοποιήστε το τεστ

Ωθήστε τον ολισθητήρα τέρμα μπροστά για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. Σημείωση: Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Στο 

παράθυρο ενεργειών θα εμφανιστεί η εξής ένδειξη:                  .



Περιμένετε ακόμη 30 λεπτά διατηρώντας τη 
συσκευή του τεστ σε οριζόντια επιφάνεια.

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στο παράθυρο με το 
σύμβολο           Όσο πιο σκούρο είναι το  

χρώμα, τόσο           περισσότερα σπερματοκύτταρα 
με καλή κινητικότητα περιέχει το δείγμα σπέρματος. 

Πρέπει να ελέγξετε το αποτέλεσμα εντός 5 λεπτών μετά 
την επαναφορά του ολισθητήρα προς τα πίσω.
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Όταν παρέλθουν 30 λεπτά, σύρετε τον ολισθητήρα 
τέρμα πίσω, όπως υποδεικνύει το βέλος. 

Σημείωση: Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο 
«κλικ». Στο παράθυρο ενεργειών θα εμφανιστεί η 

εξής ένδειξη:          .



Στον παρακάτω πίνακα επεξηγείται η ένταση του χρώματος. 

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.  
Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο αντισύλληψης

Ένταση χρώματος 
Κατάσταση ανδρικής 
γονιμότητας

Συγκέντρωση 
κινητικών 
σπερματοζωαρίων 
(εκατομμύρια/ml)

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα;

ΧΑΜΗΛΟ < 5 Η μέτρηση κινητικών σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό επίπεδο γόνιμου άνδρα, σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)1. Έχει βρεθεί ότι οι άνδρες με χαμηλό αριθμό κινητικών σπερματοζωαρίων 
έχουν χαμηλότερη πιθανότητα να καταστήσουν έγκυο τη σύντροφό τους με φυσιολογικό τρόπο, σε σύγκριση με άνδρες 
με φυσιολογικό αριθμό κινητικών σπερματοζωαρίων 2,3.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  
(Μεσαία τιμή)

5-20 Ο αριθμός κινητικών σπερματοζωαρίων σας είναι ίσος ή υψηλότερος του φυσιολογικού επιπέδου για γόνιμους 
άνδρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)1. Έχει βρεθεί ότι οι άνδρες με αριθμό κινητικών 
σπερματοζωαρίων σε αυτό το εύρος τιμών έχουν καλές πιθανότητες να καταστήσουν τη σύντροφό τους έγκυο με 
φυσιολογικό τρόπο εντός 12 μηνών 2,3.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(Υψηλή τιμή)

>20 Ο αριθμός κινητικών σπερματοζωαρίων σας είναι υψηλότερος του φυσιολογικού επιπέδου για γόνιμους 
άνδρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 1. Έχει βρεθεί ότι οι άνδρες με αριθμό κινητικών 
σπερματοζωαρίων σε αυτό το εύρος τιμών έχουν υψηλές πιθανότητες να καταστήσουν τη σύντροφό τους έγκυο με 
φυσιολογικό τρόπο εντός 12 μηνών 2,3.



Πώς λειτουργεί το τεστ;
Ή συσκευή διαθέτει δύο θαλάμους και μόνο τα κινητικά 
σπερματοζωάρια μπορούν να μετακινηθούν από τον ένα θάλαμο στον 
άλλο. Στο δεύτερο θάλαμο, το σπέρμα χρωματίζεται με χρωστική η 
οποία προκαλεί το χρώμα στο παράθυρο αποτελέσματος.  Όσον πιο 
πολλά κινητικά σπερματοζωάρια υπάρχουν στο δείγμα, τόσο πιο έντονο 
θα είναι το μπλε χρώμα. 

Ή ανδρική γονιμότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. 
Το τεστ αυτό είναι σχεδιασμένο για έλεγχο ενός εξ αυτών των 
παραγόντων. Το τεστ μετρά τον αριθμό των σπερματοκυττάρων που 
«κολυμπούν» (κινητικά) ανά ml του δείγματος σπέρματος. Πρόκειται 
για τη συγκέντρωση κινητικών σπερματοκυττάρων/ml. Ή πιθανότητα 
να καταστεί μια γυναίκα έγκυος με φυσιολογικό τρόπο αυξάνεται 
αντίστοιχα με τον αριθμό των κινητικών σπερματοκυττάρων (μέχρι ένα 
συγκεκριμένο όριο).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το αποτέλεσμά μου είναι ΧΑΜΗΛΟ. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω 
τώρα;
ΧΑΜΉΛΟ αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο αριθμός κινητικών 
σπερματοζωαρίων στο δείγμα σπέρματος είναι χαμηλότερος από εκείνον 
που έχει οριστεί για γόνιμους άνδρες. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον 
ιατρό σας για περαιτέρω εξετάσεις και διερεύνηση. Ένα ΧΑΜΉΛΟ 
αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι δεν έχετε δυνατότητα να 
καταστήσετε έγκυο μια γυναίκα με φυσιολογικό τρόπο. Ο ιατρός σας θα 
σας συμβουλέψει σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Πώς ορίζονται τα αποτελέσματα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΧΑΜΗΛΟ;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει το φυσιολογικό 
αριθμό κινητικών σπερματοζωαρίων ως αριθμό υψηλότερο από 
5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοκύτταρα ανά ml1. Αυτό σημαίνει 
ότι σε μια ομάδα γόνιμων ανδρών, το 95% έχουν αριθμό κινητικών 
σπερματοζωαρίων μεγαλύτερο από 5 εκατομμύρια/ml1. 
1Cooper et al. Human Reproduction Update 2010; 16(3): 231-245



Απόδοση
Με ευαισθησία 96% και ειδικότητα της τάξεως του 91%, το SwimCount 
διαθέτει εξαιρετική απόδοση για τη μέτρηση του αριθμού κινητικών 
σπερματοζωαρίων ανά ml.

Αυτό σημαίνει ότι αν το τεστ δείξει πως το σπέρμα σας περιέχει 
περισσότερα από 5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοκύτταρα, η 
πιθανότητα να είναι σωστό το αποτέλεσμα ανέρχεται στο 96%. Αν το 
τεστ δείξει ότι το σπέρμα σας περιέχει λιγότερα από 5 εκατομμύρια 
κινητικά σπερματοζωάρια ανά ml, η πιθανότητα να είναι σωστό το 
αποτέλεσμα ανέρχεται στο 91%.

Χημική Σύνθεση 
Το SwimCount περιέχει μια χημική ουσία για τη χρώση των κινητικών 
σπερματοζωαρίων, η οποία αποτελείται από μια χρωστική διαλυμένη σε 
ρυθμιστικό διάλυμα φυσιολογικού ορού.

Αλληλεπιδράσεις
Δεν υπάρχουν γνωστές ουσίες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του τεστ.

Αχρωματοψία
Προφύλαξη: Ή αχρωματοψία ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα 
ορθής ανάγνωσης του αποτελέσματος.



Το αποτέλεσμά μου είναι ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ, αλλά η σύντροφός μου 
δεν έχει μείνει έγκυος έπειτα από πολλούς μήνες προσπαθειών. Τι 
πρέπει να κάνουμε; 
Ένα στα έξι ζευγάρια αντιμετωπίζει δυσκολίες σύλληψης και υπάρχουν 
επιπλέον παράγοντες, πέρα από τον αριθμό κινητικών σπερματοζωαρίων, 
οι οποίοι επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα. Οι παράγοντες αυτοί δεν 
αξιολογούνται με το παρόν τεστ.  Εάν προσπαθείτε να επιτύχετε σύλληψη 
με τη σύντροφό σας για 12 μήνες, χωρίς επιτυχία, πρέπει να απευθυνθείτε 
σε ιατρό για περαιτέρω εξετάσεις και διερεύνηση.

Δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα, τι να κάνω;
Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τη γραμμή υποστήριξης της εταιρείας μας, στη διεύθυνση info@
swimcount.com. Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε το τεστ, αλλά 
πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν ελέγξετε νέο δείγμα. 

Το δείγμα μου δεν έγινε αραιό και υδαρές εντός 30 λεπτών - τι να κάνω; 
Για ορισμένα δείγματα απαιτούνται περισσότερα από 30 λεπτά για 
υγροποίηση (για να γίνουν αραιά και υδαρή) και μπορείτε να περιμένετε 
περισσότερο, εάν χρειάζεται.  Εάν το δείγμα δεν υγροποιηθεί εντός 3 
ωρών, δεν συνιστάται να το χρησιμοποιήσετε για το τεστ. Απορρίψτε το 
δείγμα, ξεπλύνετε το κύπελλο συλλογής μόνο με νερό και αφήστε το να 
στεγνώσει. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι.

Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν συλλέξετε το επόμενο 
δείγμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι ίδιο και το επόμενο δείγμα, απευθυνθείτε 
στον ιατρό σας.

Το τεστ δεν φαίνεται να λειτουργεί ή μέρη του κιτ λείπουν ή έχουν 
υποστεί φθορά - τι πρέπει να κάνω;  
Εάν οποιοδήποτε μέρος του τεστ κιτ λείπει ή έχει υποστεί φθορά, ή 
εάν το τεστ δεν φαίνεται να λειτουργεί, επικοινωνήστε μαζί μας στη 
διεύθυνση info@swimcount.com.



Τι επηρεάζει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
ποιότητα του σπέρματός σας:
• Εάν είχατε αρρωστήσει πρόσφατα (εντός των τελευταίων 2-3 

μηνών), και ιδιαίτερα εάν είχατε υψηλό πυρετό, ενδέχεται να έχει 
επηρεαστεί η ποιότητα του σπέρματός σας.  Επομένως, συνιστάται 
να περιμένετε και να ελέγξετε ξανά την ποιότητα του σπέρματός σας 
όταν θα είστε καλύτερα.

• Εάν λαμβάνετε αναβολικά στεροειδή ή άλλη φαρμακευτική αγωγή που 
περιέχει τεστοστερόνη.

• Το ιατρικό ιστορικό σας: 
- Κρυψορχία κατά την παιδική ηλικία 
- Κιρσοκήλη (διογκωμένες φλέβες στους όρχεις) 
- Επέμβαση στη βουβωνική χώρα, π.χ. αποκατάσταση κήλης 
- Παρωτίτιδα κατά την ενήλικη ζωή
- Θεραπεία καρκίνου

Και αν θέλω να επαναλάβω το τεστ;
Μπορείτε να κάνετε ξανά το τεστ χρησιμοποιώντας νέο κιτ, εφόσον αφήσετε να 
παρέλθουν τουλάχιστον 48 ώρες μετά το πρώτο τεστ.  Εάν θέλετε να δείτε κάποια 
αλλαγή στην ποιότητα του σπέρματος μετά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, θα 
πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 εβδομάδες (2-3 μήνες) πριν επαναλάβετε 
το τεστ. Καινούργιο σπέρμα παράγεται μετά από 10 εβδομάδες, οπότε τυχόν 
αλλαγές στον τρόπο ζωής σας δεν θα είναι εμφανείς πριν από αυτό το διάστημα. 

Μπορώ να κάτω κάτι για να βελτιώσω την ποιότητα του σπέρματός μου; 
Έως σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένους 
τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του σπέρματος. Ωστόσο, ενδέχεται να 
βοηθήσουν τα παρακάτω:
• Διακόψτε τη χρήση αναβολικών στεροειδών (μη διακόπτετε τη λήψη 

συνταγογραφημένης φαρμακευτικής αγωγής χωρίς να συμβουλευτείτε τον 
ιατρό σας). Συνήθως, η ανδρική γονιμότητα επανέρχεται σε φυσιολογικά 
επίπεδα μετά τη διακοπή χρήσης στεροειδών. 

• Κάνετε ντουζ αντί για ζεστά λουτρά - τα ζεστά λουτρά μεγάλης χρονικής 
διάρκειας μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του σπέρματος.

• Πρέπει πάντα να φροντίζετε τον εαυτό σας, ενώ παράγοντες όπως η υγιεινή 
διατροφή, η συχνή άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η μείωση της 
κατανάλωσης αλκοόλ θα βελτιώσουν την υγεία σας. 

Εάν σας απασχολεί οποιοσδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες, 
απευθυνθείτε στον ιατρό σας για συμβουλές σχετικά με τα επόμενα 
βήματα. 



Αριθμός 
παρτίδας

Ήμερομηνία 
λήξης

Αποθήκευση σε θερμοκρασία 
2-30 βαθμών

Μην επαν-
αχρησιμοποιείτε 
το προϊόν

1002.5

Σελίδα Δώδεκα

• Ή συσκευή είναι μίας χρήσης και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

• Απορρίψτε μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης

• Ή συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση

• Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση
___________________________________________________________

MotilityCount ApS 
Hvidkildevej 48, 
DK-2400 Copenhagen 
Denmark

2˚C

30˚C

0086

Η Ακρίβεια τεστ
Ευαισθησία 96%
Ειδικότητα 91%


