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Posuvný jazdec
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Jamka na 
vzorku

DOMÁCI TEST



Než si test urobíte:

• Prečítajte si dôkladne návod

• Obsah balenia musí byť pri izbovej teplote v rozmedzí 18-
30°C

• Pred odberom dodržte abstinenciu

• Pripravte si hodinky

! !

Kedy si môžem kvalitu spermií otestovať?

POZOR: Vzorku odoberte MINIMÁLNE 2 dni, ALE nie dlhšie, 
ako 7 dní po poslednej ejakulácii.

Downloads from www.swimcount.com:

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

SK:  Pre návod na použitie prosím navštívte naše webové stránky.

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.
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Test si urobte v tomto období
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Vzorku spermií odoberte do dodaného kelímku. Dbajte, aby 
ste odobrali celú vzorku. Nepoužívajte kondóm ani lubrikant, 

spermie by sa mohli poškodiť.

Počkajte 30 minút.

Odoberte si vzorku spermií

A B



Striekačkou vzorku 10 krát premiešajte.

Striekačkou odoberte zo vzorky diel s objemom 0,5 ml. Dávajte 
pozor, aby v striekačke neboli žiadne vzduchové bublinky, ktoré by 

ovplyvnili objem vzorky.

C D

Je dôležité, aby ste po odbere počkali 30 minút, kým urobíte 
ďalšie kroky. Táto čakacia doba je potrebná na skvapalnenie 

vzorky spermií.
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Po celú dobu testu musí zariadenie ležať na vodorovnej ploche.
Odmeranú vzorku (0,5 ml) vypustite zo striekačky pomaly do 

jamky na vzorku označenej             .

Urobte test

Posuňte jazdec úplne dopredu, tým zariadenie aktivujete. 
Poznámka: Má byť počuť zaklapnutie. Okienko akcie sa potom 

zmení na:                .



Počkajte ďalších 30 minút, zatiaľ čo 
pomôcka zostane vo vodorovnej polohe.

Výsledok možno prečítať v okienku označen-
om               Čím je farba tmavšia, tým viac                                                                                                                                             
              dostatočne pohyblivých spermií 
vzorka semena obsahuje. Výsledok testu 

sa odčíta do 5 minút od okamihu, kedy ste 
posuvný jazdec vrátili naspäť.

Po 30 minútach vráťte posuvný jazdec 
úplne naspäť, tak ako ukazuje šípka. 

Poznámka: Má byť počuť „zaklapnutie“. 
Okienko akcie sa potom zmení na:       .
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Čo je možné z intenzity farby vyčítať, je uvedené v tejto tabuľke.

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. 

Intenzita farby 
Stav mužskej 
plodnosti

Koncentrácia po-
hyblivých spermií 
(milióny/ml)

Čo výsledok znamená?

NÍZKA < 5 Máte nižší počet pohyblivých spermií, než je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) normálna 
úroveň u mužov1. Bolo zistené, že u mužov s nízkym počtom pohyblivých spermií je v porovnaní s 
mužmi s normálnym počtom spermií menšia pravdepodobnosť, že svoju partnerku prirodzeným 
spôsobom oplodnia2,3.

NORMÁLNA 
(stredná)

5-20 Počet vašich pohyblivých spermií je rovnaký alebo vyšší, ako je normálna hladina podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO)1. Bolo zistené, že u mužov s počtom pohyblivých spermií v tomto 
rozmedzí je pomerne dobrá pravdepodobnosť, že svoju partnerku počas 12 mesiacov prirodzeným 
spôsobom oplodnia2,3.

NORMÁLNA  
(vysoká)

>20 Máte vyšší počet pohyblivých spermií, než je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 
normálna úroveň u plodných mužov1. Bolo zistené, že u mužov s počtom pohyblivých spermií v tomto 
rozmedzí je vysoká pravdepodobnosť, že svoju partnerku počas 12 mesiacov prirodzeným spôsobom 
oplodnia2,3.



OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako test funguje?
V zariadení sú dve komôrky, pričom z jednej do druhej sa 
dostanú len pohyblivé spermie. Keď sa spermie dostanú do 
druhej komôrky, sú zafarbené farbivom, čím vzniká v okienku 
výsledku zafarbenie. Čím viac je vo vzorke pohyblivých sper-
mií, tým je modré zafarbenie sýtejšie.

Na mužskú plodnosť má vplyv viacero faktorov. Účelom testu 
je jeden z týchto faktorov preveriť. Testom sa meria počet 
plávajúcich (pohyblivých) spermií v mililitri vzorku semena. 
Tomuto číslu sa hovorí koncentrácia pohyblivých spermií/ml. 
Pravdepodobnosť, že muž ženu prirodzeným spôsobom oplod-
ní, narastá so zvyšujúcim sa počtom pohyblivých spermií (až 
po určitú hranicu).

Mám NÍZKY výsledok, čo to znamená a čo by som mal robiť?
NÍZKY výsledok znamená, že počet pohyblivých spermií je vo 
vzorke vašich spermií nižší ako u plodných mužov. Mal by ste 
navštíviť lekára, ktorý vykoná ďalšie testy a vyšetrenia. NÍZKY 
výsledok nutne neznamená, že ste neschopný ženu 
prirodzeným spôsobom oplodniť. Ďalšie kroky vám odporučí 
váš lekár.

Ako je definovaná NORMÁLNA/NÍZKA hladina?
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je normálne 
počet pohyblivých spermií vyšší ako 5 miliónov v mililitri1. 
Normálne znamená, že v skupine plodných mužov má 95% 
počet pohyblivých spermií nad 5 miliónov/ml1.

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



Môj výsledok je NORMÁLNY, ale aj keď sa snažíme už 
niekoľko mesiacov, moja partnerka stále neotehotnela. 
Čo máme robiť? 
Každý šiesty pár môže mať problem s počatím a mužovu 
plodnosť ovplyvňujú okrem počtu pohyblivých spermií aj 
ďalšie faktory. Tieto faktory sa týmto testom nehodnotia. 
Ak sa o otehotnenie partnerky bezúspešne snažíte už 12 
mesiacov, mali by ste navštíviť lekára, ktorý vykoná ďalšie 
testy a vyšetrenia.

Nie som istý svojím výsledkom, čo mám robiť?
Ak si nie ste istý svojím výsledkom, môžete nás kontak-
tovať na e-mailovej adrese info@swimcount.com. Môžete 
si tiež test zopakovať, ale mali by ste pred testovaním 
novej vzorky počkať aspoň 48 hodín.

Môj vzorka sa počas 30 minút nezriedila a neskvapalnila, čo 
mám robiť?
U niektorých vzoriek trvá dlhšie ako 30 minút, než skvapalnia 
(zriedia sa a zvodnatia), ak je to potrebné, môžete počkať aj 
dlhšie. Ak však vzorka neskvapalní ani do 3 hodín, je lepšie túto 
vzorku netestovať. Vzorku zlikvidujte, odberný kelímok vyplách-
nite čistou vodou a nechajte vyschnúť. Nepoužívajte mydlo.

Nezabudnite, že pred odberom ďalšej vzorky musíte 48 hodín 
počkať. Ak sa aj ďalšia vzorka správa rovnako, poraďte sa s 
lekárom.

Test zrejme nefungoval alebo niektorý diel chýbal, prípadne 
bol poškodený - čo mám robiť? 
Ak niektorá súčasť sady chýba, prípadne je poškodená, alebo 
test nefungoval, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@
swimcount.com.



Čo môže mať vplyv na pohyblivosť spermií?  
Na kvalitu spermií môže mať vplyv veľa faktorov:

• Kvalita spermií sa môže znížiť, ak ste boli v poslednej 
dobe (v posledných 2-3 mesiacoch) chorý, najmä ak 
ste mali horúčku. Preto je vhodné pred opakovaným 
testovaním kvality spermií počkať, kým nebudete 
zdravý.

• Užívanie anabolických steroidov alebo iných liekov 
obsahujúcich testosterón.

• Vaša zdravotná anamnéza, napríklad: 
- Nezostúpené semenníky v dojčenskom veku 
- Varikokéla (zdurené žily v semenníkoch) 
- Chirurgický zákrok v slabinách, napríklad náprava 
prietrže 
- Príušnice v dospelosti 
- Liečba rakoviny

Ak sa vás niektoré z týchto faktorov nejako týkajú, mali by ste 
navštíviť lekára a poradiť sa s ním o ďalšom postupe. 

Čo keď si chcem test urobiť znovu?
Test si môžete s novou súpravou zopakovať, len pamätajte, že po 
prvom teste musíte aspoň 48 hodín počkať. Ak chcete vidieť, či sa po 
zmene spôsobu života kvalita vašich spermií zlepšila, mali by ste pred
novým testom aspoň 10 týždňov (2-3 mesiace) počkať. Nové spermie 
sa vytvárajú 10 týždňov, takže v kratšej dobe sa zmena vášho život-
ného štýlu nemôže prejaviť.

Môžem niečím zlepšiť kvalitu svojich spermií? 
Zatiaľ neexistuje veľa dôkazov o tom, že by bolo možné niečím 
konkrétnym zlepšiť kvalitu spermi, toto však môže pomôcť:

• Prestaňte užívať anabolické steroidy (pokiaľ však užívate lieky 
na predpis, bez porady s lekárom ich užívať neprestávajte). 
Po vysadení steroidov sa mužská plodnosť často vracia na 
normálnu úroveň.

• Namiesto horúcej vane sa radšej sprchujte - dlhé kúpanie v 
horúcom kúpeli môže mať na kvalitu spermií negatívny vplyv.

• Vždy sa vyplatí o seba starať a váš zdravotný stav sa môže 
zlepšiť, keď budete napríklad zdravo jesť, pravidelne cvičiť, 
prestanete fajčiť a budete menej piť alkoholické nápoje.



Funkčné vlastnosti
Pri citlivosti 96% a presnosti 91% predstavuje SwimCount 
vynikajúcu pomôcku pre meranie počtu pohyblivých spermií 
v jednom mililitri spermií.

Znamená to, že ak test ukáže, že v jednom mililitri vášho 
vzorku je viac než 5 miliónov pohyblivých spermií, je 96% 
pravdepodobnosť, že to tak skutočne je. Ak test ukáže, že 
máte v mililitri spermií menej ako 5 miliónov pohyblivých 
spermií, je 91% pravdepodobnosť, že to tak skutočne je.

Chemické zloženie
Pomôcka SwimCount obsahuje farbivo rozpustené v 
pufrovanom fyziologickom roztoku, ktorým sa pohyblivé 
spermie zafarbia.

Rušenie
Nie je známa žiadna látka, ktorá by výsledok testu rušila. 

Farbosleposť
Pozor: Farboslepý človek nemusí byť schopný výsledok testu 
správne odčítať.



Číslo šarže

Expirácia
Skladujte pri teplote 
2 – 30°C

Nepoužívajte 
opakovane

1002.5

• Testovacia pomôcka je určená na jednorazové použitie a nie 
je možné ju použiť opakovane

•  Likvidujte ju s domácim odpadom

• Po uplynutí doby použiteľnosti pomôcku nepoužívajte

•  Pomôcka je určená na domácimi použitie

•  Len pre diagnostiku in vitro
______________________________________________________

MotilityCount ApS 
Hvidkildevej 48, 
DK-2400 Kodaň 
Dánsko

Dôležité

2˚C

30˚C

0086

Presnosť testu
Citlivosť  96%
Presnosť 91 % 


