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Teste de Ovulação 
para auto diagnóstico
3 simples e fácil
3 rápido 
3 fiável

Determinazione affidabile dei giorni fertili! 
Determinação fiável do período fértil!

Test di ovulazione
per autodiagnosi
3 facile
3 veloce
3 affidabile

Informazioni ed istruzioni 
per l’uso
Molte coppie decidono di formare una fami-
glia. Tuttavia ciò potrebbe necessitare di 
molto tempo. Quando si pianifica una fami-
glia, il tempo è una cosa molto importante.
Il periodo fertile è nei 3-6 giorni precedenti e 
1 giorno successivo all’ovulazione. Pertanto, 
un’esatta determinazione dell’ovulazione  
è cruciale al fine di esaudire il desiderio di 
rimenere incinta.
Grazie per aver scelto il test di ovulazione, un 
prodotto di qualità comprovata. Leggere at-
tentamente le istruzioni per l’uso per evitare 
errori durante l’impiego. Ti auguriamo di re-
alizzare presto il desiderio di rimanere incinta.

Informação sobre o produto 
e manual de utilização
A maioria dos casais tomam decisões 
refletidas para inicar uma família, no entanto, 
para alguns o desejo de conseguir um filho 
não surge de imediato. No planeamento 
familiar o tempo é particularmente crucial. 
O período fértil ocorre entre 3-6 dias antes 
da ovulação e cerca de 1 dia após a mesma. 
A determinação precisa da ovulação é, 
portanto, crucial para satisfazer o seu desejo 
de engravidar. Agradecemos a confiança 
depositada no nosso Teste de Ovulação, 
assim como a escolha por um produto de 
qualidade certificada. Por favor, ler o manual 
de utilização fornecido a fim de evitar falhas 
no procedimento do teste. Desejamos-lhe 
um ótimo planeamento familiar!

IT PT
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Perchè è importante determina-
re l’ovulazione?
Nella prima fase del ciclo l’ovulo si sviluppa nelle ovaie. 
Questo processo dura generalmente 14 giorni, ma può 
variare proprio come l’ovulazione. Durante l’ovulazione, 
l’ovulo è pronto per essere fecondato e passa nelle tube 
di Falloppio, si muove attraverso le ovaie in direzione 
dell’utero. Se durante il cammino  incontra uno sperma-
tozoo e viene fecondato, raggiunge poi l’utero dove si 
può annidare. Per assicurarsi che lo spermatozoo incon-
tri l’ovulo e questo venga fecondato, è importante de-
terminare il momento esatto dell’ovulazione. Spesso, il 
problema potrebbe essere il ciclo irregolare. Una donna 
può rimanere incinta per circa 5 giorni di ogni ciclo. Dopo 
l’ovulazione, l’ovulo rimane fertile per 12-24 ore; tutta-
via, lo spermatozoo sopravvive nel corpo della donna per  
3 fino ad un massimo di 6 giorni. Quindi la fase fertile 
può essere 3-6 giorni prima e 1 giorno dopo l’ovulazione.

Por que é importante  
determinar a ovulação?
Na primeira fase do ciclo, o óvulo desenvolve-se nos 
ovários. Este processo geralmente demora cerca 
de 14 dias, mas o ponto da ovulação pode variar. 
Durante a ovulação, o óvulo fertilizável é captado 
pelas trompas de falópio, movendo-se ao longo 
das mesmas em direção ao útero. Se durante esse 
percurso existirem espermatozóides a fertilização 
ocorrerá e o óvulo fecundado será transportado 
até ao útero. Aqui o óvulo fecundado precisa fixar-
se, designando-se este processo por nidação. 
Para assegurar que os espermatozóides encontram 
o óvulo, e assim ocorrer a fertilização, é importante 
determinar o ponto exato da ovulação. Muitas vezes, o 
problema foca-se com o ciclo irregular feminino. Uma 
mulher pode engravidar durante 5 dias de cada ciclo. 
Após a ovulação, o óvulo apenas pode ser fertilizado 
durante um período de 12-24 horas. Contudo, o 
espermatozóide tem um período de vida compreendido 
entre 3 dias até um máximo de 6 dias, dentro do 
organismo da mulher. Portanto, o período fértil ocorre 
entre 3-6 dias antes da ovulação e cerca de 1 dia após 
a mesma.

Come funziona il test?
L’ovulazione è innescata dall’aumento dell’ormone 
hLH, la cui concentrazione ha, nelle 24-36 ore prece-
denti l’ovulazione, dei livelli 10-20 volte superiori al 
valore normale. Successivamente la concentrazione di 
hLH diminuisce. 
Questo test di ovulazione determinerà il periodo 
dell’ovulazione in quanto solo in presenza di concen-
trazioni elevate di hLH, la linea del test presenterà una 
colorazione più marcata o della stessa intensità di colore 
della linea di controllo. 
Ogni confezione contiene più test. Fare riferimento alla 
tabella riportata di seguito per determinare quando ini-
ziare l’esecuzione del test. I test devono essere effettuati 
ogni giorno fino a che non si rileva un aumento di hLH 
(risultato positivo). Avere rapporti sessuali nelle 24-36 
ore seguenti aumenta la possibilità di rimanere incinta. 
Non bisogna utilizzare i test restanti, possono essere 
conservati per il prossimo mese. In presenza di ciclo ir-
regolare, potrebbe essere necessario utilizzare più test.

Como funciona o teste?
A ovulação ocorre pelo aumento da hLH, em que 24-36 
horas antes da ovulação a concentração aumenta 10-20 
vezes mais do que o valor normal. Depois, a concentração 
da hormona diminui novamente. 
Este teste de ovulação determinará o momento 
da ovulação, uma vez que é apenas com a elevada 
concentração da hLH que a linha de teste surgirá, 
apresentando a mesma ou maior intensidade quando 
comparada com a linha de controlo. Em cada caixa 
existem vários testes. O rótulo presente no verso 
indica quando o teste deverá iniciar. Os testes deverão 
ser realizados diariamente até o aumento da hLH ser 
detetada (resultado positivo). A relação sexual nas 
24-36 horas seguintes contribuirá para uma maior 
possibilidade de fecundação. Os restantes testes não 
necessitam ser utilizados e poderão ser preservados 
até o mês seguinte. Com os ciclos irregulares poderá 
necessitar de utilizar mais testes.

¿Qué fiabilidad tiene el test?
 – ¿Es seguro?
Este test de ovulación tiene un índice de exactitud ci-
entíficamente probado del 99 %. La fiabilidad de la pru-
eba es, por lo tanto, excepcionalmente alta. Evite beber 
en exceso durante los días en los que realice los test ya 
que una orina muy diluida puede falsear los resultados. 
El test no debe realizarse poco después de un embarazo, 
aborto, tratamiento hormonal o después de la aparición 
de la menopausia. El uso de anticonceptivos hormona-
les (la píldora) puede provocar falsos resultados. Cier-
tas condiciones médicas (p.ej. quistes en los ovarios o 
desequilibrios hormonales) también pueden falsear los 
resultados del test. Después del un tratamiento hormo-

Qual é a fiabilidade e  
segurança do teste?
Este teste de ovulação tem uma taxa de precisão 
cientificamente comprovada > 99 %. A fiabilidade do 
teste é, por conseguinte, bastante elevada. Deverá 
evitar o consumo excessivo de bebidas durante os 
dias em que realizar os testes. A urina bastante diluída 
poderá originar falsos resultados. O teste não deverá 
ser realizado logo após a gravidez, aborto, tratamento 
hormonal ou após o início da menopausa. O uso de 
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Quando dovrei iniziare con il 
primo test?
Prima di tutto devi determinare la lunghezza del tuo 
ciclo mestruale. Questo è il periodo tra il primo giorno 
dall’inizio del sanguinamento fino all’inizio del prossi-
mo ciclo. La seguente tabella indica quando dovresti 
iniziare ad utilizzare i test. Il primo giorno di test ed i 4 
giorni successivi sono i giorni maggiormente probabili 
per l’ovulazione. 

Per esempio: Il tuo ciclo dura 28 giorni. Dovresti 
iniziare il primo test all’inizio dell’undicesimo (11°) 
giorno del prossimo ciclo. 

Lunghezza del Ciclo Iniziare il Test il

24 giorni 7° giorno di ciclo

25 giorni 8° giorno di ciclo

26 giorni 9° giorno di ciclo

27 giorni 10° giorno di ciclo

28 giorni 11° giorno di ciclo

29 giorni 12° giorno di ciclo

30 giorni 13° giorno di ciclo

31 giorni 14° giorno di ciclo

32 giorni 15° giorno di ciclo

33 giorni 16° giorno di ciclo

34 giorni 17° giorno di ciclo
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A che ora del giorno dovrei ese-
guire il test e cosa dovrei fare?
Dovresti ripetere il test ogni giorno più o meno alla 
stessa ora; sei libera di scegliere in quale momento 
della giornata eseguire il test. Non dovresti urinare per 
almeno 4 ore prima di eseguire il test. Non utilizzare la 
prima urina del mattino perchè è troppo concentrata e 

Quando deverei começar o pri-
meiro teste?
O primeiro passo será determinar a duração do seu 
ciclo de ovulação. Isto é, entre o 1º dia da menstruação 
até ao início da menstruação do mês seguinte. A 
tabela seguinte indica quando deverá começar a usar 
os testes. O primeiro dia de teste, assim como os 4 
dias seguintes, são os dias mais prováveis para que a 
ovulação ocorra.

Duração do ciclo: Iniciar os testes no:

24 Dias 7º Dia do ciclo

25 Dias 8º Dia do ciclo

26 Dias 9º Dia do ciclo

27 Dias 10º Dia do ciclo

28 Dias 11º Dia do ciclo

29 Dias 12º Dia do ciclo

30 Dias 13º Dia do ciclo

31 Dias 14º Dia do ciclo

32 Dias 15º Dia do ciclo

33 Dias 16º Dia do ciclo

34 Dias 17º Dia do ciclo
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Por exemplo: se o seu ciclo é de 28 dias, deverá come-
çar o primeiro teste no 11º dia do ciclo seguinte.

A que hora do dia deverei reali-
zar o teste e o que deverei fazer?
Deverá repetir o teste todos os dias, sempre à mesma 
hora; de qualquer forma, poderá escolher a hora mais 

nal, anticoncepción hormonal o un embarazo, el ciclo 
puede ser al principio irregular. Se recomienda esperar 
dos ciclos regulares antes de comenzar la serie de test. 
Algunas enfermedades (como los quistes ováricos o el 
desequilibrio hormonal) pueden adulterar el resultado 
de la prueba. En estos casos, es aconsejable que consul-
te a su médico. Algunos analgésicos, antibióticos u otros 
medicamentos pueden producir resultados incorrectos. 
Las siguientes sustancias no han mostrado influencia en 
el resultado del test cuando se añadieron a las muestras 
de orina en las concentraciones indicadas: acetamino-
feno, ácido acetilsalicílico, ácido ascórbico (vitamina C), 
atropina, efedrina, fenotiazina,  fenilpropanolamina, ca-
feína, ácido gentísico (20 mg/dl), glucosa, albúmina (2 
g/dL), hemoglobina (1 mg/dL), etanol (1%). No utilice 
los resultados como método anticonceptivo.

contracetivos hormonais (p. ex. pílulas) poderá originar 
falsos resultados. Algumas condições médicas (p. ex. 
cistos ovarianos ou desequilíbrios hormonais) poderão 
também provocar falsos resultados. Imediatamente 
após a terapia hormonal, contracepção hormonal 
e gravidez, a menstruação pode ser irregular. 
Recomenda-se a esperar até depois de dois períodos, 
antes de iniciar os testes. Além disso, algumas doenças 
(cistos ovarianos ou distúrbios hormonais) podem 
dar resultados falsos. Nestes casos, recomenda-se 
consultar o médico. Alguns analgésicos, antibióticos 
e outros medicamentos também podem produzir 
resultados falsos. Se as seguintes concentrações 
listadas de substâncias forem encontradas em 
amostras de urina, não têm nenhuma influência sobre 
os resultados: acetaminofeno, ácido acetilsalicílico, 
ácido ascórbico (vitamina C), atropina, efedrina, 
fenotiazínicos, fenilpropanolamina, cafeína, ácido 
geneticina (por 20mg/dL ), glicose, albumina (por 2 g/
dL), hemoglobina (1 mg/dL), etanol (1%). No utilice los 
resultados como mètodo anticonceptivo. Não usar os 
resultados do teste como forma de contraceção.
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Come uti lizzo il test? Como deverei usar o teste?
1. Aprire la confezione ed estrarre il test solo 

immediatamente prima di eseguire il test. 
Rimuovere il tappo rosa.

2. Mantenere il test dalla parte del manico 
e posizionarlo dirett amente sott o il gett o 
di urina per 5 secondi. In alternati va puoi 
raccogliere l’urina in un contenitore sterile 
ed immergere il test per 5 secondi.

3. Chiudere con il tappo ed adagiare il test 
su una superfi cie piana.

4. Dopo pochi secondi vedrai il liquido muo-
versi lungo la fi nestra del test, fi no a coprire 
l’intera area del test.

5. Leggere i risultati  dopo 5 minuti  cercando 
di essere il più precisi possibile. 

1. Abrir a embalagem apenas antes da 
realização do teste e retirar o teste 
caneta. Reti rar a tampa cor de rosa.

2. Segurar o teste caneta pela alça e 
segurá-lo sob o fl uxo de urina durante 
5 segundos. Em alternativa poderá 
recolher a urina num copo e mergulhar 
o teste na urina durante 5 segundos.

3. Voltar a colocar a tampa cor de rosa e 
colocar o teste numa superfí cie plana.

4. Após alguns segundos observará a 
mistura líquida a mover-se lentamente 

para a zona de resultados.

5. Após 5 minutos poderá interpretar os 
resultados – deverá ser o mais preciso 

possível. 

Una línea o dos 
– ¿Qué signifi ca?

Una o due linee 
– cosa vuol dire?

Ovulazione
La linea di risultato T ha la stessa intensità di colore 
o risulta più scura della linea di controllo C.
L’aumento di hLH è iniziato. L’ovulazione è att esa 
nelle prossime 24-36 ore. Questo è il momento 
migliore per avere rapporti  sessuali. Non c’è bi-
sogno di eseguire altri test durante questo ciclo. 

La linea del test diventa più scura con il passare del 
tempo. Per questo è molto importante leggere i ri-
sultati  dopo esatt amente 5 minuti , o almeno il più 
vicino possibile a questo lasso di tempo.  

Non Ovulazione
La linea T del test non compare o la sua intensità di 
colore è più debole di quella della linea di controllo 
C. La concentrazione di hLH è ancora troppo bassa 
per innescare l’ovulazione. Conti nua ad analizzare il 
ciclo nei prossimi giorni con un nuovo test.

Risultato Non Valido
La linea di controllo (C) non compare. Il test non 
è valido anche se compare solo la linea T del test. 
Eseguire nuovamente il test con un nuovo test a cas-
sett a il più presto possibile, non aspett are più di due 
ore. Evitare di bere più del normale durante ques-
to periodo. Non aspett are fi no al giorno successivo 
perchè potresti  rischiare di perdere l’opportunità di 
rilevare l’aumento di hLH.

Indicação da Ovulação
O resultado da linha de teste (T) terá a mesma 
intensidade ou uma coloração mais escura do 

que a linha de controlo (C).
O aumento da hLH começou. A ovulação é es-
perada dentro das próximas 24-36 horas. Este 
é o momento propício para a relação sexual. 
Não é necessário usar mais testes neste ciclo.

Como a linha de teste (T) vai escurecer com o 
decorrer do tempo, é importante interpretar 
os resultados do teste precisamente após 
5 minutos, ou o mais próximo possível desse 

período de tempo.

Não Ovulação
A linha de teste (T) não estará presente ou a sua 
intensidade será mais fraca do que a linha de 
controlo (C). A concentração da hLH é ainda 
muito baixa para induzir a ovulação. Deverá 
conti nuar o ciclo de testes no dia seguinte com 

um novo teste.

Resultado inválido
Não aparecerá a linha de controlo (C). O teste 
será também inválido se apenas aparecer a 
linha de teste (T). Faça um novo teste o mais 
rapidamente possível uti lizando um novo teste, 
no entanto, não deverá esperar mais do que 
2 horas. Deverá evitar beber mais do que o
normal nesse período de tempo. Não deverá 
aguardar até o próximo dia para realizar o teste, 

pois poderá perder o aumento da hLH.

5 min

5
 sec

5
 sec

5
 sec

5
 sec
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Potrebbero esserci diverse ragioni. Per esempio, può 
darsi che durante il ciclo esaminato, l’ovulazione 
non sia avvenuta (ciclo anaovulatorio). Si tratta di 
un’eventualità che può verificarsi e non deve essere 
causa di preoccupazione. Inoltre può succedere che 
l’aumento di hLH sia avvenuto prima o dopo il ciclo 
esaminato. Assicurati che la raccolta del campione di 
urina avvenga in modo corretto: raccogliere il campio-
ne in momenti differenti della giornata o l`assunzione 
elevata di altri liquidi può alterare i risultati. È consigli-
abile consultare un medico nel caso in cui i livelli di hLH 
dovessero deviare dagli standard dopo la misurazione 
di svariati cicli di ovulazione. In casi rari, alcuni stati di 
salute potrebbero incidere sui livelli di hLH.

Anche se ho utilizzato tutti i test, 
non ottengo ancora un risultato 
positivo. Cosa devo fare?

Poderão haver várias razões para que isso aconteça. 
Uma pode ser que durante a realização dos testes o 
ciclo de ovulação não tenha ocorrido. Isto poderá 
acontecer (um ciclo ovulatório) e, portanto, não é 
motivo para preocupações. Também pode ser possível 
que o aumento da hLH tenha occorrido antes ou depois 
do ciclo de testes. Deverá também garantir que a 
recolha da urina tenha sido bem sucedida: as amostras 
recolhidas em diferentes fases do dia ou a ingestão de 
líquidos pouco comuns poderão alterar os resultados. 
Deverá consultar um médico se os níveis da hLH 
apresentarem desvios de padrão após realizar vários  
ciclos de testes. Em casos raros, as condições médicas 
poderão influenciar o nível da hLH.

Apesar de ter realizado todos 
os testes, ainda não recebi 
um resultado positivo. O que 
deverei fazer?

Il test di ovulazione è un metodo sicuro per determi-
nare il periodo dell’ovulazione in anticipo. Conoscere 
il tuo periodo fertile aumenta la probabilità di una gra-
vidanza. Tuttavia, dato che il concepimento dipende da 
molti fattori, questo test purtroppo non rappresenta 
una garanzia per una gravidanza. Una coppia su tre as-
petta più di un anno prima che la donna rimanga incin-
ta e una coppia su sei attende per periodi più lunghi. 
Sono molte le ragioni per cui una donna non riesce a 
rimanere incinta. Se dopo alcuni mesi non sei ancora 
incinta, ti consigliamo di contattare il tuo medico.

Ho utilizzato il Test di Ovulazione 
ma non riesco a rimanere incinta. 
Perchè? 

O Teste de Ovulação é um método seguro para a 
determinação prévia da ovulação. Ao conhecer 
o período fértil aumentará as possibilidades de 
engravidar. No entanto, como a gravidez depende de 
vários fatores, infelizmente o teste não poderá garantir 
a gravidez. Um em cada três casais aguarda mais de 
um ano para conseguir engravidar e um em cada seis 
ainda mais. Existem muitas razões para que a gravidez 
não aconteça de imediato. Caso não consiga engravidar 
após alguns meses deverá consultar um médico.

Uso o Teste de Ovulação, mas 
não consigo engravidar. Porquê?

Non sono sicura del risultato del 
test. Cosa devo fare?
Per essere sicura che c’è stato un aumento dei livelli 
di hLH, puoi ripetere il test dopo 6 ore. Ricorda co-
munque, che non dovresti urinare per 4 ore prima di 
eseguire il test. 

Não tenho certezas sobre os  
resultados do teste. O que  
deverei fazer?
Poderá realizar um novo teste após 6 horas para 
ter certezas de que ocorreu um aumento da hLH. 
Contudo, deverá estar ciente de que não poderá urinar 
nas 4 horas precedentes à realização do teste.

Credo di essere incinta.  
Cosa devo fare?
Le recomendamos que utilice nuestra prueba de em-
barazo a partir del décimo día tras la concepción o, a 
más tardar, el día que le debería venir la menstruación.

Devo utilizzare tutti i test della 
confezione?
No. I test vanno utilizzati fino a quando un risultato po-
sitivo indica l’aumento dei livelli di hLH. I test possono 
essere conservati fino al mese successivo.

Deverei usar todos os testes?
Não. Os testes só deverão ser usados até que um 
resultado positivo indique o aumento da hLH (Hormona 
Luteinizante humana). Os restantes testes poderão ser 
preservados até ao mês seguinte.

potrebbe dare falsi risultati. Bere eccessivamente dilu-
isce l’urina e andrebbe evitato prima di eseguire il test. 

propícia para o realizar. Não deverá urinar pelo menos 
4 horas antes da realização do teste. Não deverá usar a 
urina matinal, uma vez que esta é bastante concentrada 
e poderá originar falsos resultados. Beber líquidos em 
excesso provoca também uma diluição da urina e, 
portanto, deverá ser evitado antes da realização do teste.
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Dados técnicos
Componentes ativos 
Anticorpos monoclonais contra a hLH.

Material de amostra  
Urina humana fresca, sem pré-tratamento nem  
armazenamento prévio.

Utilização prevista 
Auto teste de diagnóstico in-vitro para a deteção da hLH na 
urina humana.

Características de desempenho 
Limite mínimo de deteção: 30 mIU hLH/ml 
Sensibilidade do diagnóstico:  98.3 % 

Especificidade do diagnóstico:  99.3 %

Armazenamento 
A embalagem original deverá ser conservada à temperatura 
ambiente entre 2° e 30°C.
Após a abertura da embalagem o teste deverá ser utilizado 
imediatamente.

Princípio do teste 
A urina é absorvida pelo teste através de ação capilar. A fim 
de determinar a presença da hLH (Hormona Luteinizante 
humana) ocorrerá uma reação imunológica entre a hLH e o 
teste de anticorpos de modo a formar uma linha vermelha 
(linha de teste). A cor da linha de teste (T) está correlacionada 
com a concentração de hLH. Uma comparação com a cor da 
linha de controlo (C), a qual é formada por uma resposta de 
diferentes anticorpos, permitirá uma semi-quantificação da 
concentração da hLH, indicando os níveis de hLH quer antes 
como após o aumento da hLH. Em concentrações de 30 mlU 
hLH/ml, a intensidade das cores das linhas será igual. A linha 
de controlo (C) indica o correto funcionamento do teste. Este 
método é designado como imunocromatográfico.

Notas
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não consumir o teste.
• Não utilizar o teste caso a embalagem se encontre 

danificada.
• Não utilizar após a data de validade.
• Descartar os testes utilizados no lixo orgânico.
• Material adicional necessário: cronómetro e, se pos-

sível, um copo limpo e seco para a recolha da urina.
• Algum do material utilizado (p. ex. anticorpos) são 

agentes potencialmente infecciosos. No entanto, 
esses agentes não apresentam qualquer perigo se 
o teste for realizado de acordo com as instruções 
detalhadas no manual de utilização.

Nota bene
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Non ingerire il test
• Non usare il test se la confezione è danneggiata
• Non usare il test dopo la data di scadenza
• Smaltire i test usati,con i rifiuti domestici
• Altri materiali necessari:timer e contenitore sterile, 

pulito e asciutto, per la raccolta dell’urina.
• Alcuni dei materiali utilizzati (ad es. gli anticorpi) 

sono potenzialmente infettivi. Tuttavia, non rappre-
sentano alcun pericolo se il test viene impiegato 
come indicato nelle istruzioni.

Dati Tecnici
Componenti attivi 
Anticorpi monoclonali contro hLH

Tipo di campione  
Urina umana, non pretrattata, non conservata

Uso previsto 
Diagnostica in-vitro per uso personale per la determinazione 
di hLH nell’urina

Dettagli 
Cut-off: 30 mIU hLH/ml 
Sensibilità diagnostica:  98.3 % 
Specificità diagnostica:  99.3 %

Conservazione 
Nella confezione originale a temperatura ambiente (+2°C a 
+30°C). Dopo l’apertura eseguire immediatamente il test.

Principio del test 
L’urina utilizzata viene assorbita dal test per azione capillare. 
In presenza di hLH nell’urina, si verifica una reazione immuno-
logica tra l’hLH e gli anticorpi presenti nel test, formando una 
linea rossa (linea del risultato). La colorazione della linea del 
risultato è correlata alla concentrazione di hLH. Il confronto 
di colore con la linea di controllo, che si forma in seguito alla 
risposta di anticorpi differenti, consentirà una valutazione 
semiquantitativa della concentrazione di hLH, indicando i 
livelli di hLH sia prima che durante l’aumento di hLH. Con una 
concentrazione di 30 mlU hLH/ml l’intensità di colore delle 
due linee è uguale. La linea di controllo mostra, inoltre, il cor-
retto funzionamento del test. Questo metodo viene definito 
immunocromatografia.

Acredito que estou grávida.  
O que deverei fazer?
Recomendamos que faça o Teste de Gravidez, 10 dias 
após a fecundação ou, o mais tardar, no momento em 
que a menstruação faltar, pois assim conseguirá obter 
um resultado fiável.


