EN: Test accuracy 95%

FR: Fiabilité du test 95%

DA: Test nøjagtighed 95%

PL: Dokładność testu 95%

NO: Testnøyaktighet 95%

IT: Accuratezza del test 95%

SV: Testets exakthet 95%

ES: Eficacia del test del 95%

DE: Testgenauigkeit 95%

SI: Natančnost testa 95 %

NL: Nauwkeurigheid van de test 95%

30˚C
2˚C

1002.6
MotilityCount ApS
Gl. Køge Landevej 57, 2.
DK-2500 Valby
Denmark
info@swimcount.com
www.swimcount.eu

EN: Store at 2-30 degrees Celsius. DA: Opbevares ved 2-30 graders celsius. NO: Oppbevares ved 2-30 grader celsius.
V: Förvaras vid 2–30 grader Celsius. DE: Bei 2 – 30 Grad Celsius lagern. NL: Bewaren tussen 2-30 graden Celsius.
FR: Conservation entre 2-30 degrés Celsius. PL: Przechowywać w temperaturze 2-30 stopni Celsjusza. IT: Conservare a 2-30
gradi Celsius. ES: Conservación entre 2-30 grados centígrados. SI: Hraniti na 2-30 stopinjah Celzija.
EN: Do not re-use. DA: Kun til engangsbrug.NO: Må ikke brukes om igjen. SV: Får ej återanvändas. DE: Nicht erneut verwenden.
NL: Niet opnieuw gebruiken. FR: Ne pas réutiliser. PL: Nie używać wielokrotnie. IT: Non riutilizzare.
ES: NO reutilizar. SI: Za enkratno uporabo.
EN: Expiry date. DA: Udløbsdato. NO:Utløpsdato. SV: Utgångsdatum. DE: Verfallsdatum. NL: Vervaldatum.
FR: Date d’expiration. PL: Data ważności. IT: Data di scadenza. ES: Fecha de caducidad. SI: Uporabno do.
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EN: Batch number. DA: Batchnummer. NO: Batchnummer. SV: Partinummer. DE: Chargennummer. NL: Batchnummer.
FR: Numéro de lot. PL: Numer partii. IT: Numero lotto. ES: Número de lote. SI: Številka serije.

Instructions for Use
Brugsanvisning

Mode d’emploi

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Bruksanvisning

Istruzioni per l’uso

Gebrauchsanweisung

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Navodila za uporabo

SELF TEST DEVICE

Self test device
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Time of use

3. Sample well
1. Action window

2. Result window

Take your test during this period

1

2

3

4

5

6

7

8

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

IMPORTANT: Collect your sample at LEAST 2 days, BUT no longer than 7 days after
your last ejaculation.

4. Slider

EN: Self test device

DE: Selbsttest

1. Action window

1. Tätigkeitsfenster

2. Result window

2. Ergebnisfenster

3. Sample well

3. Probenbehälter

4. Slider

4. Schieber

DA: Hjemmetest

NL: Spermatest (zelftest)

1. Aktionsvindue

1. Actievenster

2. Resultatvindue

2. Resultaatvenster

3. Påfyldningskammer

3. Putje voor spermastaal

4. Skydehåndtag

4. Schuiver

NO: Selvtest til hjemmebruk

FR: Autotest

1. Kontrollvindu

1. Fenêtre d’action

2. Resultatvindu

2. Fenêtre de résultat

3. Testbrønn

3. Puits d’échantillon

4. Glidelokk

4. Bouton glissoire

SV: Självtestningsenhet

PL: Wyrób do samokontroli

1. Reaktionsfönster

1. Okienko analizy

2. Resultatfönster

2. Okienko wyniku

3. Provbrunn

3. Dołek próbkowy

4. Skjutreglage

4. Suwak

IT: Dispositivo di
autodiagnosi

EN: Take your test during this period

FR: Prenez votre échantillon pendant cette
période

2. Finestra dei risultati

IMPORTANT: Collect your sample at LEAST 2
days, BUT no longer than 7 days after your last
ejaculation.

3. Pozzetto del campione

DA: Foretag testen i denne periode

PL: Wykonaj test w czasie

4. Cursore

VIGTIGT: Udfør testen MINDST 2 dage, MEN ikke
længere end 7 dage efter din seneste sædafgang.

WAŻNE: Pobierz próbkę NAJWCZEŚNIEJ po 2
dniach, lecz nie dłużej niż PRZED UPŁYWEM 7 dni
od ostatniego wytrysku.

1. Finestra di azione

ES: Autotest
1. Ventana de acción
2. Ventana de resutado
3. Cavidad para la muestra
4. Control deslizante

SI: Pripomoček za domačo
uporabo

NO: Utfør testen i løpet av denne perioden
VIKTIG: Ta prøven MINST 2 dager, MEN ikke
lenger enn 7 dager etter siste ejakulering.

IMPORTANT : Collectez votre échantillon entre 2 et
7 jours après votre dernière éjaculation.

IT: Effettua il test in questo periodo

SV: Utför din test under den här perioden

IMPORTANTE: raccogli il tuo campione ALMENO
2 giorni, MA non oltre 7 giorni dopo l’ultima
eiaculazione.

VIKTIGT: Ta provet MINST 2 dagar och HÖGST 7
dagar efter din senaste ejakulation.

ES: Realice su prueba durante este período

DE: Nehmen Sie Ihren Test in dieser Zeit

IMPORTANTE: Recoja la muestra entre 2 y 7 días
tras la última eyaculación.

SI: Test izvedite v naslednjih pogojih

3. Vdolbina za vzorec

WICHTIG: Nehmen Sie Ihre Probe FRÜHESTENS
2 Tage, ABER nicht länger als 7 Tage nach Ihrer
letzten Ejakulation.

4. Drsnik

NL: Doe de test in de volgende periode

1. Okno za prikaz delovanja
2. Okno za prikaz rezultata

BELANGRIJK: Neem het spermastaal MINSTENS
2 dagen MAAR niet langer dan 7 dagen na uw
laatste ejaculatie.

POMEMBNO: Zberite svoj vzorec VSAJ 2 dni,
VENDAR ne kasneje kot 7 dni po zadnji ejakulaciji.

1. Collect your sperm sample
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2. Perform the test
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Examples of results
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NORMAL (HIGH)*

NORMAL (MID)*

LOW*

*Concentration of
Progressive
Motile Sperm
Cells (million/mL)
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ZANIM ROZPOCZNIESZ TEST, POWINIENEŚ:
•	Przeczytać uważnie instrukcję
• Upewnić się, że zawartość pudełka SwimCount™ znajduje
się w temperaturze pokojowej pomiędzy 18-30°C

1. Pobranie próbki nasienia

A
B
C

2. Przeprowadź test

	Pobierz nasienie do kubeczka zawartego w zestawie. Upewnij się, że została zebrana cała próbka. Nie
używaj prezerwatyw ani żadnych lubrykantów, ponieważ mogą one zniszczyć plemniki, wyjątek stanowi
specjalnie opracowana prezerwatywa SwimCount™.

1

Pozostaw próbkę na 30 min.
	
Ważne jest, aby odczekać 30 min po pobraniu próbki przed wykonaniem kolejnych kroków.
Czas ten jest potrzebny, do upłynnienia próbki nasienia.
Użyj strzykawki, aby wymieszać próbkę 10 razy.

D

• Sprawdzić, czy zawartość pudełka SwimCount™ nie została naruszona
• Mieć przygotowany zegar/zegarek/timer
• Aby pobrać instrukcję użycia, odwiedź naszą stronę internetową: www.myswimcount.pl

2

	Utrzymuj urządzenie testowe na poziomej
powierzchni podczas całej procedury. Powoli
dodaj próbkę ze strzykawki (0.5 mL) do dołka
próbkowego oznaczonego symbolem:

4

	Przesuń powoli suwak na całej długości w
celu aktywacji urządzenia.

	UWAGA: Powinieneś usłyszeć odgłos „kliknięcia”. Okienko analizy zmieni się na:

	UWAGA: Powinieneś usłyszeć odgłos ”kliknięcia”.

5

3

	Wynik odczytasz w okienku oznaczonym
symbolem:

	Im ciemniejszy kolor, tym więcej Plemników
o Ruchu Progresywnym/mL obecnych w
próbce nasienia.Wynik testu powinien być
odczytany w ciągu 5 min od momentu
przesunięcia suwaka z powrotem.

Okienko analizy zmieni się na:

	Pobierz dokładnie 0.5 mL próbki przy pomocy dołączonej strzykawki. Ważne jest, aby uniknąć pobrania
bąbelków powietrza do strzykawki, ponieważ wpłynie to na objętość próbki.

	Po upływie 30 min przesuń suwak z powrotem, zgodnie ze wskazaniem strzałki.

	Odczekaj kolejne 30 min nadal utrzymując
urządzenie na poziomej powierzchni.

	

Jeśli masz jakiekolwiek pytania pamiętaj,
aby w ciągu 5 minut zrobić zdjęcie wyniku
testu.
*Plemniki o Ruchu Progresywnym = PMSCs

Tabela poniżej ukazuje znaczenie intensywności koloru.
Intensywność koloru

Stężenie Plemników o Ruchu
Progresywnym (milion/mL)

Co oznacza wynik?

Stan płodności mężczyzny
NISKI

<5

Twoje stężenie PMSCs/mL jest poniżej normalnego poziomu dla płodnych mężczyzn, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO)1. Wykazano, że mężczyźni z NISKIM stężeniem PMSCs/mL mają mniejsze szanse na naturalne zapłodnienie partnerki w porównaniu z
mężczyznami z normalnym stężeniem PMSCs/mL2,3.

NORMALNY
(Średni)

5 - 20

Twoje stężenie PMSCs/mL jest na NORMALNYM (Średnim) poziomie dla płodnych mężczyzn, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO)1. Wykazano, że mężczyźni z NORMALNYM (Średnim) stężeniem PMSCs/mL mają duże szanse na naturalne zapłodnienie
partnerki w ciągu 12 miesięcy2,3.

NORMALNY
(Wysoki)

> 20

Twoje stężenie PMSCs/mL jest na NORMALNYM (Wysokim) poziomie dla płodnych mężczyzn, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO)1. Wykazano, że mężczyźni z NORMALNYM (Wysokim) stężeniem PMSCs/mL mają bardzo duże szanse na naturalne zapłodnienie partnerki w ciągu 12 miesięcy2,3.
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Cooper 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. Nie stanowi antykoncepcji.
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Pytania i Odpowiedzi
Jak działa test?
W urządzeniu znajdują się dwie komory i tylko PMSCs mogą przepłynąć z jednej
komory do drugiej. Po przejściu do drugiej komory PMSCs zostają zabarwione,
czego wynikiem jest kolor w okienku wyniku. Im więcej PMSCs w próbce, tym
bardziej intensywne niebieskie zabarwienie.
Istnieje kilka czynników wpływających na męską płodność. Ten test jest
zaprojektowany do pomiaru jednego z nich. Test mierzy liczbę pływających (Ruch
Progresywny) plemników w mL próbkowanego nasienia. Nazywa się to stężeniem
PMSCs/mL. Liczba PMSCs jest najlepszym predyktorem męskiej płodności i
kluczowym czynnikiem w zajściu w ciążę.
PMSC to jedyny plemnik, który może zapłodnić komórkę jajową w naturalny
sposób. Szansa na naturalne zapłodnienie kobiety wzrasta wraz z liczbą PMSCs
(aż do pewnej granicy).

Mój wynik jest NISKI, co to oznacza i co powinienem teraz
zrobić?
NISKI wynik oznacza, że stężenie PMSCs/mL w twoim nasieniu jest niższe niż u
płodnych mężczyzny. NISKI wynik niekoniecznie musi oznaczać, że nie będziesz
mógł zapłodnić kobiety w naturalny sposób, ponieważ jakość nasienia zmienia się
w czasie. Zmiana stylu życia może poprawić stężenie PMSCs/mL, które możesz
sprawdzić za pomocą testów SwimCount™ lub skonsultować się z lekarzem.

Jak jest zdefiniowany wynik NORMALNY/NISKI?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje normalny poziom PMSCs jako
wyższy niż 5 milionów PMSCs/ mL1.Oznacza to, że w grupie płodnych mężczyzn
95% z nich będzie miało stężenie wyższe niż 5 milionów PMSCs/ mL1.
Cooper et al. Human Reproduction Update 2010; 16(3): 231-245
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Mój wynik jest NORMALNY, jednak moja partnerka nie zaszła w
ciążę, mimo kilku miesięcy starań. Co powinniśmy zrobić?
Jedna na sześć par może mieć problem z zajściem w ciążę. Istnieją czynniki inne
niż liczba PMSCs/mL, które mogą wpływać na płodność mężczyzny. Te czynniki
nie są oceniane przez ten test. Jeżeli ty i twoja partnerka staraliście się bezskutecznie zajść w ciążę przez 12 miesięcy, powinniście skonsultować się z lekarzem,
w celu przeprowadzenia dalszych badań i ustalenia przyczyny.

Moja próbka nie upłynniła się po upływie 30 min - co
powinienem zrobić?
Niektóre próbki potrzebują więcej niż 30 min na upłynnienie (aby stać się cienkie
i wodniste). Jeżeli trzeba, zaczekaj dłużej. Jeżeli próbka nie upłynniła się w ciągu
3 godzin, lepiej nie wykorzystuj jej do testu. Wylej próbkę, przemyj kubeczek w
wodzie, bez użycia mydła i pozostaw do wyschnięcia.
Pamiętaj, aby odczekać przynajmniej 48 godzin przed pobraniem kolejnej próbki.
Jeżeli kolejna próbka da podobny wynik, skonsultuj się z lekarzem.

Test zdaje się nie działać, wygląda na uszkodzony lub brakuje
części - co powinienem zrobić?
Jeżeli sądzisz, że test nie działa poprawnie, jakiekolwiek części testu są uszkodzone lub zauważysz ich brak, skontaktuj się z nami poprzez info@swimcount.
com.
Pamiętaj, aby załączyć zdjęcie twojego urządzenia testowego oraz zanotować,
gdzie kupiłeś swój test, zapisać NUMER LOT i datę ważności podane z boku
pudełka SwimCount™.
W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z nami poprzez
info@swimcount.com.

Co może wpłynąć na jakość nasienia?
Jest wiele czynników mogących wpływać na jakość nasienia:
Jeżeli niedawno (w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy) chorowałeś, a w szczególności
miałeś wysoką gorączkę, może to wpłynąć na jakość nasienia. Dobrze jest zaczekać, aż będziesz zdrowy, przed wykonaniem testu.
Jeżeli przyjmowałeś sterydy anaboliczne lub inne leki zawierające testosteron
Twoja historia chorobowa, obejmuje:
-

Niezstąpienie jąder w okresie dzieciństwa

-

Żylaki powrózka nasiennego (poszerzone żyły w jądrach)

-

Operacja w obrębie pachwiny np. operacja przepukliny

-

Świnka przebyta po okresie dojrzewania

-

Leczenie przeciwnowotworowe

Jeżeli dotyczą Cię którekolwiek z powyższych czynników, powinieneś skonsultować się z lekarzem, który doradzi Ci kolejne kroki.

Czy mogę zrobić coś, co poprawi jakość mojej nasienia?
Dotychczas nie ma wielu dowodów na istnienie sposobu poprawienia

Mam wątpliwości co do wyniku, co powinienem zrobić?

jakości nasienia, jakkolwiek pomocne może być:

Jeśli chcesz uzyskać drugą opinię lub poradę eksperta, zapraszamy do kontaktu z
naszą infolinią pod adresem info@swimcount.com. Powinieneś zawsze dołączyć
zdjęcie wyniku testu (zrobione w ciągu 5 minut, aby uzyskać wiarygodny wynik),
abyśmy mogli udzielić fachowej odpowiedzi na temat wyniku testu. Pamiętaj, aby
zanotować, gdzie kupiłeś swój test, zapisać NUMER LOT i datę ważności podane
z boku pudełka SwimCount™ lub na spodzie urządzenia testowego. Możesz również przeprowadzić badanie ponownie, za pomocą nowego testu, jednak należy
odczekać co najmniej 48 godzin przed wykonaniem testu z nowej próbki.

• O
 dstawienie sterydów anabolicznych (nie przerywaj przyjmowania zaleconych
przez lekarza leków bez konsultacji z nim). Przerwanie stosowania sterydów
często przywraca normalną męską płodność.
• P
 rysznic zamiast gorącej kąpieli - długie i gorące kąpiele mogą wpływać na
jakość nasienia
• Z
 awsze dobrze jest zadbać o zdrowie i czynniki takie jak zdrowe odżywianie,
regularne ćwiczenia, rzucenie palenia i zredukowanie spożycia alkoholu, co
wpłynie na poprawę stanu zdrowia

Chciałbym wykonać test ponownie
Możesz wykonać test ponownie przy użyciu nowego zestawu najwcześniej 48
godzin po wykonaniu pierwszego testu. Jeżeli chcesz zobaczyć możliwe zmiany
w jakości nasienia, po zmianie trybu życia, powinieneś odczekać co najmniej
10 tygodni (2-3 miesiące). Produkcja nowych plemników trwa 10 tygodni, więc
wpływ zmiany stylu życia, będzie widoczny dopiero po tym czasie.

Efektywność
Przy czułości 96% i specyficzności 91% SwimCount™ zapewnia doskonałe
wyniki pomiaru liczby PMSCs na mL.
Oznacza to, że jeżeli test wskaże, że twoje nasienie zawiera więcej niż 5
milionów PMSCs na mL, to jest 96% prawdopodobieństwa, że wynik testu
jest prawidłowy. Jeżeli test wykaże, że twoje nasienie zawiera mniej niż 5
milionów PMSCs na mL, to jest 91% prawdopodobieństwa, że wynik testu jest
prawidłowy.

Skład chemiczny
SwimCountTM zawiera substancję chemiczną do barwienia PMSCs składającą się
z barwnika rozpuszczonego w buforowanym roztworze soli fizjologicznej.

Interferencje
Nie są znane substancje mogące wpłynąć na wynik testu.

Daltonizm
WAŻNE: Daltonizm może wpłynąć na prawidłowe odczytanie wyników testu.

Ważne
•	Urządzenie testowe jest jednorazowego użytku i nie może być wykorzystane
ponownie
• Wyrzuć wraz z pozostałymi odpadami domowymi
• Nie używaj po upływie terminu ważności
• Urządzenie do samodzielnego wykonania
• Wyrób do samokontroli
• Tylko do diagnostyki in vitro

Kontakt
www.myswimcount.pl
info@swimcount.com

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE
ZBADAJSIE SP. Z O.O.
ul. Norwida 1/2
48-300 Nysa
POLSKA
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