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Aðeins til notkunar  í eitt skipti.

Geymist við stofurhita (2-30°C)

IVD Aðeins til greiningar

Lesa skal leiðbeiningarnar vandlega áður en 
prófið er notað

ulti med Products 
(Deutschland) GmbH
Reeshoop 1 
22926 Ahrensburg • Germany

S innihald dugir í 7 próf

LOT Lotunúmer

Notist fyrir

Lesa skal allar upplýsingarnar á þessu blaði
áður en prófið er gert.

TODAY– egglosprófið er hraðvirkt og einfalt próf
til að greina aukningu á gulbúsörvandi hormóni
(hLH) í þvagi og spá þannig fyrir um egglos og
finna hámark frjósemi. Á þessum frjósama tíma
er líklegast að getnaður verði.

Greiningarpróf til heimanotkunar. 

Prófið er gert með því að setja þvag á sýnis–
viðtakann.

Egglos verður þegar egg losnar úr eggja–
stokknum. Eggið berst í eggjaleiðarann þar sem
það er tilbúið að frjóvgast. Það gerist yfirleitt 
aðeins einu sinni Í tÍðahringnum. Eggið verður
að frjóvgast af sæðisfrumu innan við sólahring
eftir að það losnar. Rétt fyrir egglos framleiðir
líkaminn mikið magn eggbúsörvandi hormóns
(hLH). Þessi aukni styrkur eggbúsörvandi hormóns
hrindir af stað losi frjóvgaða eggsins.

Með TODAY–egglosprófinu er hægt að greina 
aukið magn gulbúsörvandi hormóns í þvagi.
Jákvæð niðurstaða merkir að búast má  við
egglosi innan 24–36 klukkustunda.
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Finndu út lengd tíðahringsins með því að skoða
dagatalið. Fyrsti dagur hringsins er dagurinn
þegar tíðir byrja og síðasti dagurinn er dagurinn
áður en næstu tíðir hefjast. Rifjaðu upp nokkra
undanfarna mánuði til að finna út hver venjuleg
lengd hringsins er. Á meðfylgjandi töflu má finna
besta daginn til að hefja próf hægra megin við
l e n g d  t í ð a h r i n g s i n s  ( s j á  d æ m i ) .
 

Hvernig prófið er notað

Dœmi

Síðan  þa r f t u  að  ákveða  á
hvaða  t íma  dags  þvagsýn i
verð i  tek ið þennan dag og 
dagana á eftir – besti árangur
fæst með því að taka þvagsýni
á hér um bil sama tíma alla dagana. 
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Viðmiðunarsvæði Prófsvæði Sýnissvæði
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Gættu þess að skrifa dagsetningu, tíðahrings-
dag og tímann þegar sýnið var tekið Í niður-
stöðutöfluna (sjá innanvert blaðið). Fjarlægðu
prófspjaldið og dropateljarann úr álpokanum
og lestu þér til um prófið.

Losaðu þvag í hreint, þurrt þvagsýnisglas eða 
annað ílát og láttu um það bil 3 dropa af þvagi
drjúpa á viðtakann (sem er merktur með “S”) 
- gættu þess að ekki séu loftbólur í þvaginu.
Byrjaðu tímamælingu.

Þegar prófið fer að virka kann að sjást
ljósrauður taumur milli prófsvæðisins (T) og
viðmiðunarsvæðisins (C) á prófspjaldinu.
Eft i r 5 mínútur er hægt að lesa 
niðurstöðurnar. Ef engin rauð lína birtist
skaltu bíða einni mínútu lengur. Ekki skal
lesa n iðurstöðu ef t i r  10 mínútur.   
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Ekki nota fyrsta morgunþvag og þú skalt forðast að
drekka of mikinn vökva um það bil tveimur tímum 
fyrir töku þvagsýnisins.
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Get ég notað TODAY til að hindra getnað?

Hversu áreiðanlegt er  TODAY-prófið?

Ef niðurstaða er jákvæð -  hvenær er best 
að hafa samfarir?

Kemur  TODAY í stað hitamælingar- 
aðferðarinnar?

Hvenær dagsins á ég að gera prófið?. 
Á ég að nota fyrsta morgunþvag?

Nei! TODAY -prófið skal ekki nota sem  
getnaðarvörn.

Læknisfræðilegt mat sýnir að TODAY-egglosprófið 
er 99,9 % öruggt.

Líklegast er að egglos verði á næstu 24 til
36 klukkustundum.Þetta er sá tími sem að  
frjósemi er mest. Ef þú vilt verða 
barnshafandi skaltu hafa samfarir á þessu
tímabili.

Nei. Kostur TODAY umfram hitamælingar- 
aðferðarinnar er að TODAY getur spáð 
fyrir um egglos.

Við mælum með því að nota ekki fyrsta 
morgunþvag, en allir aðrir tímar dagsins eru í lagi. 
Reyndu að taka þvagsýnið á nokkurn veginn 
sama tíma alla dagana.
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Ef þú heldur að þú sért ófrísk getur þú gert
þungunarpróf fyrsta daginn sem komið er fram
yfir áætlaðar tíðir. Við mælum með Yes or No
þ u n g u n a r p r ó f i n u  s e m  e i n n i g  f æ s t
í apótekum og jafnauðvelt er að gera heima.
Ef niðurstaðan verður jákvæð ættir þú að hafa
samband við lækni. Hann gefur mikilvægar
ráðleggingar og upplýsingar um þungunina og
meðgönguna.         

Hvers vegna er ég ekki ófrísk þó ég noti
TODAY?

Hvað á ég að gera ef ég held að ég sé ófrísk?

Ef mikill vökvi er drukkinn getur það minnkað
styrk gulbúsörvandi hormónsins (hLH) í þvaginu.
Af þessum sökum ætti aðeins að drekka lítið 2
klukkustundum áður en prófið er gert.

Getur of mikil vökvaneysla haft áhrif á 
niðurstöðuna?

Margar ástæður geta verið fyrir því að getnaður
verði ekki þó að fólk hafi samfarir á frjósamasta
tímabilinu. Ef þú verður ekki barnshafandi eftir
3-4 mánuði, þó að þú notir TODAY og fylgir 
leiðbeiningunum samviskusamlega, ættu þú og
maki þinn að leita læknis.
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Umboðsaðili: Halldór Jónsson ehf. Skútuvogi 11
104 Reykjavík. S:5636300 

Nei, en leita ætti ráða hjá lækni ef um hormóna-
lyf er að ræða. Einnig getur nýleg notkun
getnaðarvarnalyfja, brjóstagjöf eða þungun haft
áhrif á niðurstöðu prófsins. 

Hefur áfengi eða algeng lyf áhrif á prófið?

Hvernig á að lesa niðurstöðurnar?
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Jákvæð niðurstaða prófs  
Ef línan í prófsvæðinu (T) er
eins eða dekkri en sú í
viðmiðunarsvæðinu (C) hefur
greinst aukning á gulbúsörvandi 
hormóni (hLH). Frjósamasti tími
tíðahringsins er þá hafinn og 
næstu tvo daga eru mestar  
l í k u r  á  g e t n a ð i  v i ð
samfarir.

Neikvætt

Neikvæð niðurstaða prófs
Ef línan í prófsvæðinu (T) er 
ljósari en sú í viðmiðunarsvæðinu 
(C) hefur ekki enn orðið aukning á
gulbúsörvandi hormóni (hlh). Halda 
skal áfram daglegum prófum þar til 
aukning greinist.

Ógilt

Ó g i l d  n i ð u r s t a ð a  p r ó f s
Viðmiðunarlínan (C) birtist ekki. 
Of lítið sýni eða röng aðferð við  
gerð prófs ins er  l ík legasta 
skýringin á því þegar viðmiðunar-
línan sést ekki. Þá skal lesa 
leiðbeiningarnar aftur og endurtaka 
prófið með nýju prófspjaldi.

TODAY-egglosprófið finnur gulbúsörvandi 
hormón í þvagi ef styrkurinn er 40 mlU/mL
eða meiri.

Hversu næmt er TODAY prófið?

Bestu niðurstöður fást ef lesið er af prófinu eftir
5 mínútur. Jákvæð niðurstaða hverfur aldrei.
Lituðu línurnar eða línan geta orðið dekkri og
bakgrunnurinn getur litast lítillega eftir nokkrar
klukkustundir. Neikvæðar niðurstöður geta sýnt
óskýra aukalínu síðar  vegna smitunar frá 
próflínunni. Því ætti ekki að lesa niðurstöður
eftir 10 mínútur. Henda skal prófinu þegar búið
er að lesa niðurstöðuna.

Hversu lengi eru niðurstöðurnar sýnilegar?
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Setjið 3 dropa
af þvagi hér

Sérstaklega ber að hafa eftirfarandi í huga:

·Notist ekki eftir gildisdagsetninguna sem er
prentuð á álpokann.

·Geymist á þurrum stað við 2-30°C.

·Má ekki frjósa.
·Geymist þar sem börn ná ekki til.

·Ætlað til greiningar. Ekki ætlað til inntöku.

·Ekki skal opna álpokann fyrr en hann hefur
náð stofuhita og prófið getur hafist.

·Notist ekki ef álpokinn er rifinn eða skaddaður.

·Farga skal notuðu prófi samkvæmt opinberum
reglum sem gilda um slíkt.

Uppfært  2004-10
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Niðurstaða
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