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Katalogo Nr. 11066 

Namų sąlygomis atliekamas testas, skirtas šlapime aptikti folikulus stimuliuojantį hormoną 
 

 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
 
Kaip veikia MENO-CHECK šlapimo srovės testas? 
Moters organizme hormoninis ciklas vidutiniškai trunka 28 
dienas. FSH (folikulus stimuliuojančio hormono) sekrecija 
sukelia folikulų brendimą, o LH (liuteinizuojančio hormono) 
sekrecija sukelia ovuliaciją. Siekiant diagnozuoti amenorėja ir 
ciklus, per kuriuos neįvyksta ovuliacija, reikia nustatyti FSH ir 
LH kiekį. Menopauzė prasideda sulaukus vidutiniškai 51 metų 
amžiaus, t. y. tarp 45 ir 55 metų, priklausomai nuo individualių 
moters savybių. 
Menopauzę sukelia žymūs hormonų pusiausvyros sutrikimai. 
Dažnai pirmasis prasidedančios menopauzės požymis yra 
nereguliarus menstruacijų ciklas. Menopauzės požymiais taip 
pat gali būti ir kiti požymiai – pavyzdžiui, karščio bangos, 
nemiga, širdies plakimas, burnos opos, gingivitas, plaukų slin-
kimas, makšties sausumas, osteoporozė, šaltkrėtis arba labai 
gausus prakaitavimas. MENO-CHECK šlapimo srovės testas yra 
skirtas aptikti didelius folikulus stimuliuojančio hormono 
kiekius šlapime, nes šis hormonas yra menopauzės požymis. 
 
Kada galima atlikti testą? 
Testą galima atlikti bet kuriuo menstruacijų ciklo metu. 
 
Koks yra tinkamiausias momentas atlikti testą? 
Testą galite atlikti bet kuriuo paros metu; tačiau pirmajame 
rytiniame šlapime yra didelis FSH kiekis, todėl testą atliekant 
ryte galima tikėtis geriausių rezultatų. 
 
Ar galimi netikslūs rezultatai? 
Jeigu kruopščiai laikomasi naudojimo nurodymų, rezultatai yra 
tikslūs. Tačiau rezultatai gali būti klaidingi, jeigu prieš atliekant 
testą MENO-CHECK šlapimo srovės testo plokštelė buvo 
sušlapinta. Be to, MENO-CHECK šlapimo srovės testo 
rezultatas išimtinais atvejais gali būti iškreiptas (jaunoms 
moterims gaunamas teigiamas rezultatas). Gavus netikėtus ar 
prieštaringus rezultatus rekomenduojama pasitarti su 
ginekologu, nes neteisingą diagnozę gali nulemti tam tikros 
sveikatos problemos. 
 
Aš palaikiau sugeriantį antgalį šlapime ilgiau nei 10 
sekundžių. Ar mano gautas rezultatas bus tikslus? 
Taip. Kelios papildomos sekundės rezultatui įtakos neturi. 
 
Aš palaikiau sugeriantį antgalį šlapime trumpiau nei 5 
sekundes. Ar mano gautas rezultatas bus tikslus? 
Ne, nes šlapimo mėginio tūris gali būti per mažas. 
 
Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra teigiamas? 
Jeigu atlikus pirmąjį MENO-CHECK šlapimo srovės testą 
rezultatas yra teigiamas, po 5 ar 7 dienų testą reikia atlikti 
pakartotinai. Jeigu testą atlikus antrą kartą vėl gaunamas 
teigiamas rezultatas, FSH kiekis buvo padidėjęs ilgesnį nei 
įprasta laikotarpį, o tai gali reikšti, kad Jums prasidėjo 
menopauzės procesas. Jūs turėtumėte pasitarti su ginekologu, 
kuris patvirtins arba paneigs menopauzės diagnozę. 
 
Ką reikia daryti, jei testo rezultatas yra neigiamas? 
Jeigu testo rezultatas yra neigiamas, vadinasi FSH kiekis yra 
mažesnis nei 25 mIU/ml, o ta reiškia, kad Jūsų organizme 
menopauzės procesai tikriausiai nevyksta.  
Tačiau jei Jūs jaučiate pirmiau išvardytus menopauzės 
požymius, rekomenduojama po 40 ar 60 dienų testą atlikti 
pakartotinai arba pasitarti su ginekologu. 

Ar testas gali būti naudojamas kaip kontraceptinis metodas? 
Ne, testas šiam tikslui nėra skirtas ir tokiam tikslui neturėtų būti naudojamas. 
 
Ar hormoninių kontraceptinių tablečių vartojimo nutraukimas turi įtakos testo 
rezultatui? 
Jei Jūs vartojote kontraceptines tabletes ir jų vartojimą ką tik nutraukėte, gali būti, kad 
tam tikrą laiką Jūsų ciklas bus nereguliarus, o tai gali turėti įtakos rezultatui. Todėl prieš 
atliekant MENO-CHECK šlapimo srovės testą rekomenduojama palaukti du ciklus. 
 
Aš sulaukiau amžiaus, kai prasideda menopauzė. Atlikau testą ir jo rezultatas 
buvo teigiamas, tačiau mano menstruacijų ciklas vis dar reguliarus. Kodėl? 
Teigiamas testo rezultatas rodo, kad FSG kiekis yra 25 mIU/ml arba didesnis, o tai 
reiškia, kad Jūsų organizme tikriausiai prasidėjo menopauzės procesai. Menopauzė yra 
apibūdinama kaip menstruacijų išnykimas per 12 mėnesių laikotarpį. Tačiau tokie 
biologiniai pokyčiai moters organizme vyksta laipsniškai ir prieš menopauzę ilgiau ar 
trumpiau trunka laikotarpis, vadinamas pre-menopauze. Taigi, testo rezultatas gali būti 
teigiamas, nors Jūsų menstruacijų ciklas vis dar yra normalus. Tai reiškia, kad Jūsų 
organizmas yra pre-menopauzės laikotarpyje. 
 
Koks yra MENO-CHECK šlapimo srovės testo tikslumas? 
MENO-CHECK šlapimo srovės testas yra labai tikslus ir šios srities sveikatos priežiūros 
specialistų yra naudojamas daugiau kaip 10 metų. Vertinimo ataskaitos atskleidžia, kad 
atliekant testą gauti rezultatai mažiausiai 92,8 proc. atvejų atitinka referentiniais 
metodais atliktų testų rezultatus. 
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SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAI 
Menopauzę sukelia moters organizme pakitusi hormonų 
pusiausvyra. Šis pokytis įprastai atsiranda apie 45 gyvenimo 
metus. Tačiau tikrieji požymiai yra stebimi sulaukus maždaug 
55 metų amžiaus. Kai menstruacijų ciklo trukmė tampa 
nereguliari, tai yra ankstyvas prasidedančios menopauzės (pre-
menopauzės) požymis. Folikulus stimuliuojantis hormonas 
(FSH) yra hormonas, kurio kiekis per menopauzės laikotarpį 
padidėja.  MENO-CHECK  šlapimo srovės testas gali aptikti 
šlapime esantį FSH, kai hormono koncentracija pasiekia 25 
mIU/rnl ar daugiau. 
 
RINKINIO TURINYS 
Rinkinyje yra du  MENO-CHECK srovės testai ir vienas 
informacinis pakuotės lapelis. 
Kiekvienas testas yra supakuotas į užklijuotą aliumininį 
maišelį, kuriame yra vienas drėgmę sugeriantis paketėlis. 
Testo plokštelė turi būti laikoma užklijuotame maišelyje iki pat 
naudojimo momento. 
Drėgmę sugeriančio paketėlio nenaudokite. 
 
ATSARGUMO PRIEMONĖS 
l. Produktas skirtas naudoti tik in vitro sąlygomis. Tik 
išoriniam naudojimui. NENURYTI. 
2. Prieš atlikdami testą atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijas. Testo rezultatai yra patikimi tik tuo atveju, jei 
buvo kruopščiai laikomasi naudojimo nurodymų. 
3. Laikykite +4° C – +30° C temperatūroje. Neužšaldykite. 
4. Nenaudokite pasibaigus tinkamumo naudoti laikui 
(atspausdintam ant etiketės ir apsauginio paketo) arba jei 
paketas yra pažeistas. 
5. Niekada  MENO-CHECK šlapimo srovės testo nenaudokite 
pakartotinai. 
6. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
7. Netirkite nėščios ar hormonais gydomos moters šlapimo. 
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
l. Praplėškite apsauginį maišelį per įpjovą ir iš jo išimkite  
MENO-CHECK  šlapimo srovės testo plokštelę. Mažą drėgmę 
sugeriantį paketėlį išmeskite. 
2. Nuo  MENO-CHECK  šlapimo 
srovės testo plokštelės nuimkite 
gaubtelį. Pasukite  MENO-CHECK 
šlapimo srovės testo plokštelę taip, 
kad plokštelės pusė, kurioje nėra 
vertinimo langelio, būtų atkreipta į 
Jus, o sugeriantis antgalis būtų 
nukreiptas žemyn. 
 
3. Sugeriantį antgalį 5–10 
sekundžių palaikykite po šlapimo 
srove. Pasirūpinkite, kad į testo 
ir kontrolės langelius nepatektų 
nė vienas šlapimo lašas. 
Jei Jums patogiau, šlapimą galite 
surinkti į švarų ir sausą indą 
(pakuotėje neįdėtas), kuriame nėra 
jokių nuosėdų, ir 10 sekundžių į jį 
įmerkti sugeriantį antgalį. 
 

4. Gaubtelį uždėkite atgal ant MENO-CHECK šlapimo 
srovės testo plokštelės. Šlapimo mėginys susiliečia su 
specialiais reagentais ir prasideda testo atlikimo procesas. 
5. MENO-CHECK šlapimo srovės testo plokštelę padėkite ant 
sauso plokščio paviršiaus, kad langelis būtų viršuje. 
6. Testo rezultatą vertinkite po 10 minučių. Rezultato 
negalima vertinti praėjus daugiau kaip 15 minučių. 
 
REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS 
Vertinant rezultatus reikia palyginti FSH juostelės (testo 
langelyje) ir kontrolinės juostelės (kontrolės langelyje) 
spalvas. 
 

Gaubtelis Testo langelis (FSH juostelė) 

 
Sugeriantis antgalis Kontrolės langelis 

 
1. Teigiamas rezultatas: 

 
 
Testo rezultatas teigiamas, jeigu FSH juostelė tamsesnė už 
kontrolinę juostelę. Toks rezultatas reiškia, kad FSH kiekis 
yra 25 mIU/ml arba didesnis. Tokiu atveju po 5 ar 7 dienų 
testą reikia atlikti dar kartą, nes per menstruacijų ciklą FSH 
koncentracija gali kisti. Jeigu teigiamas rezultatas 
patvirtinamas, Jums gali būti prasidėję menopauzės procesai, 
todėl patartina pasitarti su Jus gydančiu ginekologu dėl 
galutinės diagnozės. 
 
2. Neigiamas rezultatas: 

 
Testo rezultatas neigiamas, jeigu kontrolinė juostelė tamsesnė 
už FSH juostelę. Toks rezultatas reiškia, kad FSH 
koncentracija yra mažesnė nei 25 mIU/ml ir Jums 
menopauzės procesai tikriausiai dar neprasidėjo. 
Dėmesio: tam tikrais atvejais FSH juostelė gali visiškai 
neatsirasti. 
 
3. Nevertinamas rezultatas: 

 
Jeigu kontrolinė juostelė neatsiranda, rezultatų interpretuoti 
neįmanoma, todėl testas laikomas nevertinamu. Tokiu atveju 
rekomenduojama testą atlikti pakartotinai, naudojant naują 
MENO-CHECK šlapimo srovės testo plokštelę ir šviežią 
šlapimo mėginį. 
 

 


