
      

  

  14ست سریع تعیین زمان تخمک گذاري مکثت

تخمک گذاري به معناي آزاد شدن تخمک از تخمدان است که به طور معمول یک بار در طول سیکل ماهانه رخ می 

دهد. پس از تخمک گذاري تخمک آزاد شده وارد لوله تخمدانی می گرددکه در اینجا بیشترین احتمال براي باروري 

  رتیکه تخمک در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداري رخ می دهد.وجود دارد و در صو

رخ  LHتخمک گذاري به طور معمول در میانه سیکل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون  

اردهم گذاري ممکن است لزوما در روز چهباشند تخمکطوالنیتر می یا کوتاهتر که ايهاي ماهانهمیدهد . در سیکل

  است. LH رخ  ندهد  ولی  این پدیده  همیشه به دنبال افزایش ترشح هورمون 

حساس بوده و به طور دقیق  و آسان  LHنسبت به ترشح زیاد هورمون  14تست تعیین زمان تخمک گذاري مکث 

ا استفاده از روشهاي شانس بارداري را افزایش داد و یا ب . بدین ترتیب میتوانزمان  تخمک گذاري را تعیین  مینماید 

  است. انجام تستجهت (به جاي خون)استفاده از ادرار  14تست مکث ت . مزیکاهش دادآنرااحتمال  ,جلوگیري

  :   14زمان انجام تست مکث  

دو تا سـه روز قبـل  بهترین زمان براي انجام تست  استفاده می کنید 14اگر به منظور باردارشدن از تست مکث 

انه می باشد ولی توصیه می شودبراي تعیین زمان اغاز انجام تست از جدول ضمیمه استفاده کنیـد . از میانه سیکل ماه

روز است مطابق جدول توصیه می شود از روز یازدهم تست را آغاز کنیـد. تسـت را  28براي مثال اگر دوره سیکل شما 

معنـی  نمایید. مثبت شدن تسـت بـه ایـن ) تکرارهمسان تقریباًزمان مثبت شدن (ظهور دو خط صورتی رنگ روزانه تا 

  ساعت بعد  آزاد می شود و لذا  احتمال وقوع بارداري طی این زمان زیاد خواهد بود. 36-24است تخمک در حدود 

را  14باز مطـابق جـدول  تسـت مکـث  استفاده می کنید 14اگر به منظور جلوگیري از بارداري از تست مکث   

رداري زیاد است و بایـد شانس با ط ظاهر شود( هرچند خط پایین  تست کمرنگ باشد)انجام دهید. در صورتیکه دو  خ

    وقوع بارداري وجود ندارد.انجام شود و در صورتی که تنها یک خط ظاهر شود احتما ل  جلو گیري

  نگهداري و پایداري:  

    بل استفاده میباشد.تست قبل از باز شدن از لفاف آلومینیومی در دماي اتاق تا پایان زمان انقضاء قا

  نمونه گیري: 

ادرار صـبحگاهی هر )  استفاده شود و ترجیحـا از بعداز ظ 4صبح تا  10بهتر است از ادرار میانه روز (جهت انجام تست  

       استفاده نشود.(نیازي به ناشتا بودن نمیباشد)

  روش انجام آزمایش:

ــک                          -1            ــدود ی ــد ح ــوان بای ــاع ادرار درلی ــد. ارتف ــرف بریزی ــار مص ــک ب ــوان ی ــک لی ــداري ادرار را در ی مق

  سانتیمتر باشد.

ــخص                  -2            ــش  مش ــت فل ــا عالم ــه  ب ــوار را  ک ــمتی از ن ــوده و قس ــارج نم ــدي خ ــته بن ــت را از بس نوارتس

درظرف ادرار قراردهید. ادرار نباید از خط زیر فلـش بـاالتر ثانیه  60تا  30به مدت ابق  شکل گردیده است مط

  رود. 

  .مطابق شکل جواب رابخوانید سپس دقیقه صبر نمایید.  10تا  7مدت  -3           

  بالشتک داخل بسته بندي رطوبت گیر  است و کاربردي در انجام تست ندارد.*   
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  قبل یا بعد از تخمک گذاري                زمان تخمک گذاري                  تکرار تست                          

ساعت آینـده  36-24بدین معنی است که تخمک گذاري طی  همسان تقریباًظهور دو خط صورتی رنگ ) 1حالت       

           انجام  می شودو این مناسب ترین زمان براي  نزدیکی است.

) یک خط پر رنگ در باال و یک خط بی رنگ و هاله اي در پایین بدین معنـی اسـت کـه بـه زمـان تخمـک 2حالت     

  گذاري نزدیک یا از زمان تخمک گذاري دور میشوید.

زمـان یا انتهاي سیکل ماهانه  قرارداریـدو از  بدین معنی است که در ابتدا و ) فقط یک خط پر رنگ در باال 3حالت     

  تخمک گذاري دور هستید, هیچ احتمالی براي وقوع بارداري وجود ندارد.        

  ست  باید تکرار شود.   تخط پایینی ظاهر شود ، در این حالت تنها ) اصال خطی ظاهر نشود و یا 4حالت     

شروع زمان تسـت  ، لدر برخی خانمها ممکن است هرگز خط پررنگ در پایین تشکیل نشود. در این مواقع مطابق جدو

 را تعیین کنید. سپس به تغییر رنگ خط پایین توجه کنید. تست در طی روزها به تدریج نسـبت بـه روز قبـل پررنـگ

  ترمیشود. سپس به ناگهان دوباره کمرنگ میشود. این روزي است که شما در حال تخمک گذاري هستید.

  براي تعیین زمان شروع  از جدول زیر استفاده کنید.  

  وز شروع تستر

  (از روز اول قاعدگی)

متوسط زمان سیکل 

  ماهانه

  روز شروع تست

  (از روز اول قاعدگی)

متوسط زمان سیکل 

  ماهانه

13  30  6  21  

14  31  6  22  

15  32  7  23  

16  33  7  24  

17  34  8  25  

18  35  9  26  

19  36  10  27  

20  37  11  28  

21  38  12  29  
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