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M A S C U L I N E

SPERMAN LAATUTESTI

Luisti



Ennen testin suorittamista:

• Lue ohjeet huolellisesti
•  Huolehdi, että pakkaus sisältöineen on huoneenlämmössä 

18 –30 C
• Tarkista, että pakkaus sisältöineen on ehjä
• Varmista, että sinulla on ajanottoväline 

! !

Milloin voit testata spermasi laadun?

TÄRKEÄÄ: Viimeisesta ejakulaatiosta on täytynyt kulua 
VÄHINTÄÄN 2 päivää ja ENINTÄÄN 7 päivää.

Lataukset osoitteesta www.swimcount.com:

FI  : Ohjeet suomeksi. Ole hyvä ja lataa kotisivuiltiltamme.

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.

SE: 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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Tee testi seuraavana ajankohtana
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Kerää spermanäyte paketissa olevaan kuppiin. Huolehdi, 
että koko näytemäärä on kupissa. Älä käytä kondomia tai 

liukastetta, koska se voi vahingoittaa siittiöitä.

Jätä näyte kuppiin 30 minuutksi.

Näytteen kerääminen

A B



Sekoita näytettä mukana olevalla annostelijalla 10 kertaa.

Kerää näytettä 0.5 ml annostelijaruiskuun. Vältä ilmakuplia, sillä se 
vähentää näytemäärää.

C D

On tärkeää, että odotat 30 minuuttia näytteenottamisen 
jälkeen, ennen seuraavaa vaihetta. Odotusaika on tärkeää, 

jotta siemenneste muuttuisi juoksevaksi.
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Pidä testikasetti tasasella alustalla (horisontaalinen) koko 
testin ajan. Lisää 0,5 ml näytettä näytekoloon, joka on merkitty 

numerolla 

Testin suorittaminen

Työnnä luisti aktivoidaksesi testin. Huomioi, että sinun pitää 
kuulla ”klik- ääni”. Toimintaikkunassa kuva:                .



Odota vielä toiset 30 minuuttia ja pidä 
testikasetti edelleen tasasella alustalla.

Tulos on luettavissa tulosikkunassa, joka on merkitty 

symboolilla

Mitä tummempi väri, sitä enemmän näytteessä on hyvin 
liikkuvia siittiöitä. Tulos pitää lukea 5 minuutin sisällä siitä, 

kun ole siirtänyt luistin lukuasentoon.

30 minuutin jälkeen vedä luisti takaisin 
(nuolen osoittamaan suuntaan). Huomioi 

jälleen, että sinun pitää kuulla ”klik- ääni”. 
Toimintaikkunan kuvake muuttuu:        .
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Taulukosta voi katsoa mitä tuloksen värin voimakkuus merkitsee.

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.  
Ei raskauden ehkäisyyn. 

Värin voimakkuus 
Miehen hedelmälli-
syyden tilanne

Liikkuvien 
siittiöiden määrä 
(miljoona/ml) 

Mitä tulos tarkoittaa?

ALHAINEN < 5 Näytteen liikkuvien siittiöiden määrä on alle Maailman Terveysjärjestön (WHO)1 määrittelemän 
normaalin tason. Alhaisen liikkuvien siittiöiden määrän on osoitettu pienentävän mahdollisuutta 
tehdä kumppani raskaaksi luonnollisella tavalla verrattuna miehiin, joilla on normaali liikkuvien 
siittiöiden määrä2,3.

NORMAALI  
(Keskiverto) 

5-20 Näytteen liikkuvien siittiöiden määrä on normaali tai hieman yli Maailman Terveysjärjestön 
(WHO)1 määrittelemän normaalin tason. Runsaan liikkuvien siittiöiden määrän on osoitettu 
lisäävän mahdollisuutta tehdä kumppani raskaaksi luonnollisella tavalla verrattuna miehiin, 
joilla on normaali liikkuvien siittiöiden määrä2,3. 

NORMAALI 
(Yläraja)

>20 Näytteen liikkuvien siittiöiden määrä on yli Maailman Terveysjärjestön (WHO)1 määrittelemän 
normaalin tason. Runsaan liikkuvien siittiöiden määrän on osoitettu lisäävän mahdollisuutta 
tehdä kumppani raskaaksi luonnollisella tavalla verrattuna miehiin, joilla on normaali liikkuvien 
siittiöiden määrä2,3.



Kuinka SwimCount toimii?
Testikasetissa on kolme kammiota. Vain toimivat siittiöt voivat 
uida ykköskammiosta (näytekuppi), kammioon 2 (erotte-
lukammio). Toimivat siittiöt värjäytyvät kammiossa 2, joka 
luo värireaktion kammiossa 3 (tunnistus- ja tulosikkuna). 
Mitä enemmän toimivia siittiöitä on sitä tummempi väri on 
tulosikkunassa.      

Huomioithan kuitenkin, että miehen hedelmällisyyteen vaikuttaa 
moni asia. Tämä testi mittaa yhtä niistä. MItä enemmän 
spermassa on hyvin liikkuvia siittiöitä, sitä parempi mahdollisuus 
onnistuneeseen hedelmöitykseen.

Kysymyksiä ja vastauksia
Tulos on alhainen (LOW). Mitä se merkitsee ja mitä minun 
pitäisi tietää?

Alhainen (LOW) tulos osoittaa, että liikkuvien siittiöiden määrä 
näytteessä on liian alhainen hedelmöitykseen. Alhainen tulos ei 
välttämättä tarkoita etteikö spermalla voisi lainkaan saada lapsia. 
Ole yhteydessä lääkäriin saadaksesi tarkemmat lisätutkimukset ja 
ohjeet  

Kuinka normaali / alhainen (NORMAL / LOW) on määritelty?
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt normaalirajaksi 
5 miljoonaa liikkuvaa siittiötä millilitrassa1.

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



Kuinka tarkka on SwimCount?

Swim countin sensitiivisyys on 96% ja spesifisyys 91%. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jos näytteessä on enemmän 
kuin 5 miljoonaa liikkuvaa siittiötä, niin testitulos on 96 % 
todennäköisyydellä oikein. Jos näytteessä on alle 5 miljoonaa 
liikkuvaa siittiötä, niin tulos on 91 % varmuudella oikea.

Kemialliset ainesosat
Testikitti sisältää kemikaalia, joka värjää liikuvat siittiöt 

Häiriötekijät

Tunnettuja häiriötejijöitä ei ole. 

Värisokeus
Huomioi, että värisokeus voi vaikeuttaa testituloksen oikeaa 
tulkintaa



Tulokseni on NORMAALI, mutta siitä huolimatta partnerini ei 
tule raskaaksi, vaikka olemme yrittäneet useita kuukausia?

Joka kuudennella parilla on vaikeuksia lapsensaannissa. 
On kuitenkin muitakin tekijöitä kuin liikkuvien siittiöiden 
määrä. Jos olette yrittäneet raskautta 12 kuukautta tai 
enemmän, olkaa yhteydessä lääkäriin, joka tutkii muut syyt.

Olen epävarma tuloksestani. Mitä minun pitäisi tehdä? 

Jos olet epävarma tuloksestasi, voit olla yhteydessä asiakaspal-
veluumme info@swincount.com. Voit myös toistaa testin, mutta 
ejakulaatiosta pitää olla kulunut vähintään 48 tuntia.

Testikitti ei toiminut normaalisti, siitä puuttui jotain tai se 
oli vahingoittunut?

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@swimcount.com



Mikä voi vaikuttaa siittiöiden liikkuvuuteen?
On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat siemennesteen laatuun. 
Sellaisia ovat esimerkiksi:

• Jos sinulla on ollut jokin sairaus lähiaikaoina                   
(2- 3 kuukauden sisällä), korkeakuume.

• Jos olet käyttänyt anabolisia steroideja.
• Jos sinulla on ollut laskeutumattomat kivekset lapsena:

 

Mitä jos haluan tehdä testin uudelleen?
Voi tehdä testin uudelleen (uusi testikitti), mutta muista odottaa 48 
tuntia viimeisestä ejakulaatiosta. Jos haluat nähdä spermallaadun 
muutokset esimerkiksi elämäntapojen muutoksen jälkeen, odota 
ainakin 10 viikkoa, sillä uusien siittiöiden tuottamiseen menee noin 
10 viikkoa. 

Onko jotain millä voin parantaa sperman laatua? 
Toistaiseksi mikään tutkimus ei ole löytänyt tehokasta keinoa, mutta 
huomio ainakin:
Älä käytä anabolisia steroideja. 
Älä kylve liian kuumassa vedessä. Suosi suihkua
Huolehdi omasta terveydestäsi ja kunnostasi
Älä tupakoi
Vähennä alkoholin käyttöä 

• Sukupuolielimiin liittyvät leikkaukset      

• Jotkin syöpähoidot

Jos olet huolissasi jostain edellämainitusta tekijästä, ole 
yhteydessä lääkäriisi. 



Eränumero

Viimeinen voimas-
saolopäivä Säilytettiin 2-30 astetta

Älä käytä FI1002.5

Tärkeä

• Testikasetti on kertakäyttöinen ja sitä ei voi käyttää uudel-
leen

•  Hävitä normaalin talousjätteen mukana

• Älä käytä testikittiä, joka on vanhentunut

• Tämä testikitti on tarkoitettu kotikäyttöön

• In vitro diagnostinc käyttöön
______________________________________________________

MotilityCount ApS 
Hvidkildevej 48, 
DK-2400 Kodaň

Dánsko

2˚C

30˚C

0086

Testi tarkkuus
Sensitiivisys 96 %
Spesifisyys 91 %


