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FertilitySCORE Kit®

Self Test for Male Fertility Potential

Selvtest for mannens sædkvalitet

General information
Infertility affects approximately 10-15% of couples of reproductive age and 40-50% of infertility is due to problems with sperm.
The FertilitySCORE Kit® allows you to determine if a sperm sample has normal or less than normal activity. Normal activity is associated with a better chance for pregnancy.

Generell informasjon
Ufruktbarhet rammer omtrent 10-15 % av alle par i reproduktiv alder, og i 40-50 % av tilfellene skyldes ufruktbarheten problemer med sæden.
Ved hjelp av FertilitySCORE Kit® kan du finne ut om en sædprøve har normal eller mindre enn normal aktivitet. Normal aktivitet antas å gi større sjanse for graviditet.

Warnings and precautions
Store kit away from children. The blue color dye is not for human consumption and is toxic if swallowed. The blue color dye is a skin, eye and respiratory track irritant.
Read carefully all the information in this pamphlet before performing the test. First make sure you are familiar with the test. Avoid all contact with the tip of the color dye bottle to minimize the risk of
contaminating the dye.

Advarsler og forholdsregler
Oppbevar settet utilgjengelig for barn. Den blå fargevæsken er uegnet til menneskeføde og giftig ved svelging. Blåfargen irriterer huden, øynene og luftveiene.
Les nøye gjennom informasjonen i dette heftet før du gjennomfører testen. Sørg for at du først gjør deg kjent med testen. Unngå enhver kontakt med tuppen av fargevæskeflasken for å unngå at
væsken blir forurenset.

Storage and use
The FertilitySCORE Kit® has a shelf life of 24 months from date of produce and must be stored at 2-30°C in the closed box. Opening the color dye bottle will not restrict the shelf life of the dye as long
as all contact between the tip of the bottle or the dye is avoided.
The test must be performed at room temperature (20-30°C). When the test is performed in a very cold room the temperature of the water in the cup will decrease too quickly, which might render false
negative test results. The test tubes and funnels can only be used once, discard after use and use a fresh set for the second test.

Oppbevaring og bruk
FertilitySCORE Kit® har en holdbarhet på 24 måneder fra produksjonsdatoen og må oppbevares ved mellom 2 og 30 °C i lukket eske. Åpning av fargevæskeflasken påvirker ikke holdbarheten, så
lenge man unngår enhver kontakt med tuppen av flasken eller med væsken.
Testen må gjennomføres ved romtemperatur (20-30 °C). Når testen gjennomføres i et meget kaldt rom, vil vanntemperaturen i begeret synke for fort, noe som kan føre til et feilaktig negativt
testresultat. Testrørene og traktene kan bare brukes én gang og må kastes etter bruk. Benytt ubrukt utstyr til den andre testen.

Material included with the kit

Ingredienser
Flasken med mørkeblå fargevæske inneholder: vann, resazurin (<1 %), natriumazid (0,09 %).
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Materiell som ikke inngår i settet
Varmt vann (48 °C – 50 °C) og glødelys.

Ingredients
The bottle of dark blue color dye contains: water, resazurin (<1%), sodium azide (0.09%).
Material not included with the kit

Hot water (48°C to 50°C) and incandescent light.
Instructions for use
1. The dye in the reagent bottle should be dark blue, similar to the color marked “Control” on the color chart. If the dye is clear or pink it is defective and the kit should be returned. If the color is normal
continue with step 2.
2. Unwrap one test tube and one funnel. Remove the blue cap from the test tube and screw the funnel on in its place. Do not dispose of the blue cap because you will need it later in the test. Ejaculate
by masturbation into the funnel. Place the test tube with the attached funnel in the holder opening of the box.
3. Wait 30 minutes for the sperm sample to turn liquid and to drain through the funnel into the test tube. Unscrew the funnel and discard it in the garbage.
4. Lift the test tube from the holder and note which number on the test tube is closest to the top of the sperm sample. If the top is half way or more between two numbers note the higher one. This is
the number of drops of the dye that you will be adding to the sperm sample (IF THE TOP OF THE SPERM SAMPLE IS BELOW THE NUMBER 1 - WHICH IS ETCHED ON THE CONICAL PART OF
THE TEST TUBE - THE SAMPLE IS TOO SMALL TO PRODUCE AN ACCURATE TEST). Invert the reagent bottle over the top of the test tube and gently squeeze out the correct number of drops of
the dye onto the sperm sample. Screw the blue cap back on the test tube and shake sufficiently to mix the test liquid and the sperm sample. The sample should now appear blue or purple. Place the
test tube temporarily in the test tube holder of the box.
5. Run hot tap water until it is just too hot to touch. Quickly fill the plastic cup approximately to the “175” mark with the hot (NOT BOILING) water. If the water is at the correct temperature the word
TEST will appear clearly on the thermometer strip in the cup. An arrow pointing up will appear if the water is too hot. Wait a few minutes until the word TEST appears. An arrow pointing down will appear if the water is not hot enough. Discard some of the water and add hot water. When the strip says TEST, snap the plastic cap on the cup and insert the test tube through the cap and into the water.
The bottom of the test tube should touch the bottom of the cup. Write down the time and place the cup in its holder. (Note that the word TEST will be visible for only a short time after the test tube is
inserted and it will be replaced by the arrow pointing down. There is no need to add hot water to maintain the temperature). Keep the cup away from open windows or air conditioners. It is helpful to
practice this step even before collecting a sperm sample.
6. Exactly sixty (60) minutes later remove the test tube from the cup, dry the outside with a towel or tissue and shake the test tube vigorously 4 or 5 times. This should evenly distribute the color throughout the sperm sample.
7. Using the white portion of the color chart as a background compare the color of the sperm sample with the color chart. Hold the test tube and the color chart 7 to 10 cm (3 to 4 inches) from an incandescent (NOT FLUORESCENT) light. Move the test tube along the row of colors until you come to the best match even though it may not be perfect. Note whether the best match is in the Positive
(+) group (normal fertility potential) or Negative (-) group (less than normal fertility potential). IT IS VERY IMPORTANT NOT TO HAVE ANY FLUORESCENT LIGHTS ON DURING THE READING OF
THE TEST RESULTS.
Interpretation
Because the expected color change of the test is from dark blue to red and pink, a person with color blindness for the color red should not perform the interpretation of the results.
If the color match is in the Positive group there is an 86% chance that sperm activity is normal (20 million or more active sperm per milliliter of fluid) and fertility potential is good. This does not guarantee that a pregnancy will occur because many factors, both male and female, affect fertility. If a pregnancy does not occur in 4 months a physician should be consulted.
If the color match is in the Negative group there is an 86% chance that the sperm activity is below normal (less than 20 million active sperm per milliliter of fluid). Pregnancy is less likely but certainly
not impossible. A physician should be consulted.
A NEGATIVE RESULT DOES NOT MEAN THAT A PREGNANCY CANNOT OCCUR AND IT SHOULD NOT BE USED AS A REASON FOR AVOIDING USE OF CONTRACEPTION.
Questions and answers

Bruksanvisning
1. Fargevæsken i plastflasken må være mørkeblå, eller ha samme farge som kontrollfargen (Control) på fargekartet.
Fargevæsken er ødelagt når den er klar eller rosa, og settet må returneres. Dersom fargen er normal, kan man forsette med trinn 2.
2. Pakk ut ett testrør og én trakt. Fjern det blå lokket fra testrøret og skru trakten på testrøret. Ikke kast det blå lokket, for du trenger det senere.
Masturber og tøm ut sæden i trakten. Plasser testrøret, med trakten fortsatt på, i åpningen i esken.
3. Vent i 30 minutter til sædprøven blir flytende og renner gjennom trakten og ned i testrøret. Skru av trakten og kast den.
4. Ta testrøret opp av esken og noter hvilket tall på testrøret som er nærmest nivået på sædprøven. Dersom sædprøven ligger midt imellom to tall, noterer du det høyeste tallet. Det tilsvarer antallet
dråper med fargevæske som du må tilsette sædprøven (DERSOM HØYDEN PÅ SÆDPRØVEN ER LAVERE ENN TALLET 1 – SOM DU FINNER PÅ DEN RUNDE DELEN AV TESTRØRET – ER
PRØVEN FOR LITEN TIL Å KUNNE GJENNOMFØRE EN PÅLITELIG TEST).
Hold plastflasken opp ned over testrøret og klem forsiktig inntil det ønskede antallet dråper med fargevæske er tilsatt sædprøven. Skru det blå lokket til testrøret på plass igjen og ryst røret slik at
sæden og fargevæsken blandes godt.
Sædprøven må nå være blå- eller lillafarget. Plasser prøverøret midlertidig i åpningen i esken.
5. La varmtvannskranen renne til vannet er akkurat litt for varmt til å berøres. Fyll opp plastbegeret til 175-merket med det varme (IKKE KOKENDE) vannet. Dersom vannet har rett temperatur, vises
ordet TEST tydelig på termometerstripen i begeret.
En pil som peker opp antyder at vannet er for varmt. Vent i noen minutter til ordet TEST blir synlig. En pil som peker ned antyder at vannet er for kaldt. Hell ut noe av vannet og fyll på med varmt vann.
Når stripen viser TEST, fjerner du plastlokket fra begeret og du stikker testrøret ned i vannet. Bunnen av røret må berøre bunnen av begeret.
Noter klokkeslettet og plasser begeret i åpningen i esken. (Husk at ordet TEST kun vises i kort tid etter at testrøret er satt inn og vil bli avløst av en pil som peker ned. Du trenger ikke å tilsette mer
varmt vann for å opprettholde temperaturen). Skjerm begeret mot trekk fra åpne vinduer eller airconditioninganlegg. Det er nyttig å øve på denne prosedyren før du produserer en sædprøve.
6. Nøyaktig seksti (60) minutter senere tar du testrøret opp fra begeret. Tørk utsiden met et håndkle eller tørkepapir og ryst testrøret kraftig 4 eller 5 ganger. Dermed får sædprøven en jevn farge.
7. Med den hvite delen av fargekartet som bakgrunn sammenligner du fargen på sædprøven med fargekartet.
Hold testrøret og fargekartet 7 til 10 cm fra et glødelys (IKKE ET FLUORESCERENDE LYS). Skyv testrøret langs fargerekken inntil du har funnet fargen som matcher prøven best, selv om den ikke er
helt lik. Kontroller om den beste matchen ligger innenfor det positive (+) området (normal sædkvalitet) eller det negative (-) området (nedsatt sædkvalitet). DET ER VELDIG VIKTIG AT DU IKKE HAR
PÅ FLUORESCERENDE LYS UNDER AVLESINGEN AV TESTRESULTATET.
Tolkning
Den forventede fargeskiftningen ligger innenfor området mørkeblå til rød eller rosa, og derfor kan personer med rød fargeblindhet ikke lese av testresultatet.
Dersom fargen på sædprøven ligger innenfor det positive området, er det 86 % sannsynlighet for at sædaktiviteten er normal (minst 20 millioner sædceller per millimeter væske) og sjansene for å
oppnå graviditet er gode. Det garanterer ikke at et svangerskap vil inntreffe, siden det er mange faktorer, både hos mannen og kvinnen, som påvirker fruktbarheten. Dersom et svangerskap ikke inntreffer innen 4 måneder, må man kontakte lege.
Dersom fargen på sædprøven ligger innenfor det negative området, er det 86 % sannsynlighet for at sædaktiviteten er lavere enn normalt (under 20 millioner sædceller per millimeter væske). Et
svangerskap er mindre sannsynlig, men absolutt ikke umulig. Man bør oppsøke lege.
ET NEGATIVT RESULTAT BETYR IKKE AT ET SVANGERSKAP IKKE KAN OPPSTÅ OG MÅ IKKE BRUKES SOM ET PÅSKUDD FOR Å UNNGÅ BRUK AV PREVENSJONSMIDLER.

Q
A

Why does the kit contain material for two tests?
Sperm quality can vary from one sperm sample to the next in the same individual, depending on activity, diet, environment and unknown factors. Thus the result of the first test should be compared to that of a second test performed after an interval of at least one week. In most instances the two tests will be the same. If they differ it is best to obtain an evaluation of the semen in a
medical laboratory.

Spørsmål og svar

Q
A

How long should I abstain prior to the test?
Avoid ejaculation for at least three days but not more than ten days before the day of the test.

Sp. Hvor lenge må jeg være avholdende før jeg tar testen?
Sv. Unngå utløsning i minst tre dager, men ikke lenger enn i 10 dager, før testdatoen.

Q
A

Thirty minutes after ejaculation the majority of the specimen is still on the funnel and it has not entered the test tube. Should I wait longer?
Yes. Wait another 10 minutes. If, at that time, the sperm sample is still on the funnel the test should be cancelled. Consult your physician. On the other hand it is normal to have a small amount of
specimen remaining on the funnel. This does not interfere with the test.

Sp. Tretti minutter etter utløsningen befinner mesteparten av sæden seg fremdeles i trakten og ikke i testrøret. Bør jeg vente enda lenger?
Sv. Ja. Vent i 10 minutter til. Hvis sædprøven fremdeles befinner seg i trakten, bør prøven kastes. Oppsøk lege. Det er ikke uvanlig at en mindre del av sædprøven ligger igjen i trakten. Det påvirker
ikke testen.

Q
A

The top of my specimen was closest to the number 2. By mistake I added 4 drops of test liquid instead of 2 drops. Should I continue the test?
No. The result may not be valid. Discard this test and three days later do another one, using the second set of test material.

Sp. Nivået på sædprøven var nærmest tallet 2. Ved et uhell har jeg tilsatt 4 dråper med testvæske istedenfor 2 dråper. Kan jeg fortsatt gjennomføre testen?
Sv. Nei. Resultatet kan bli feil. Kast prøven og ta en ny prøve etter tre dager, hvor du bruker den andre delen av settet.

Q
A.

What can cause a low sperm count or poor sperm movement?
Excessive heat, for example from use of hot tubs or from fevers, can depress sperm quantity and quality. High fevers may have a negative influence on the test results for up to 3 months after
the illness. Illicit drugs, heavy alcohol use and cigarette smoking can all depress sperm counts or sperm movement. Sperm also can be affected adversely by a number of medications. There are
many conditions that can cause low sperm quality and commonly these can be cured. If the condition can not be cured, techniques of artificial reproduction can still be successfully applied in the
majority of cases.

Sp. Hva kan forårsake et lavt antall sædceller eller dårlig bevegelighet i sæden?
Sv. Ekstrem varme, for eksempel et varmt bad eller et feberanfall, kan nedsette sædkvaliteten og –mengden. Høy feber kan ha negativ påvirkning på testresultatene i inntil tre måneder etter sykdommen. Narkotiske stoffer, et høyt alkoholforbruk og sigarettrøyking kan redusere bevegeligheten i sæden eller antallet sædceller. Sæd kan også påvirkes negativt av en rekke legemidler. Det er
mange årsaker til dårlig sædkvalitet, og vanligvis kan man gjøre noe med det. Dersom man ikke kan gjøre noe, finnes det teknikker innen kunstig befruktning som kan brukes med hell i de fleste
tilfeller.

Q
A

Can I collect the sperm sample in a condom?
No. The usual condoms contain a chemical that kills sperm. There are non-medicated sheaths that can be used. Ask your physician where they can be obtained. Do not collect the sperm sample
by withdrawal at intercourse because the first part of the ejaculate that contains the best sperm may be lost.

Sp. Kan jeg fange opp sæden i et kondom?
Sv. Nei. Vanlige kondomer inneholder kjemikalier som dreper sædcellene. Det finnes spesialkondomer som kan brukes. Spør legen hvor disse kan fås. Bruk ikke sæden etter et avbrutt samleie,
siden den første sæden - som inneholder de beste sædcellene - kan ha gått tapt.

Q
A

My sperm sample did not reach the 1 mark on the test tube. What can I do?
Try once more with a longer period (10 days) of abstinence. This may allow for building up the volume of the sperm sample. If after the second try, the sperm sample still does not reach to 1
mark, consult a physician for further investigation.

Sp. Min sædprøve nådde ikke opp til 1-merket på testrøret. Hva kan jeg gjøre?
Sv. Prøv en gang til etter en lengre (10 dager) avholdenhet. Det kan være nok til å bygge opp et stort nok lager av sæd. Dersom sædprøven ved andre forsøk fremdeles ikke når opp til 1-merket,
kontaktes legen for nærmere undersøkelse.
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Sp. Hvorfor inneholder settet materiell til to tester?
Sv. Sædkvaliteten kan variere fra gang til gang for samme individ, avhengig av aktivitet, kosthold, miljø- og andre faktorer. Derfor må resultatet fra den første testen sammenlignes med en annen
test, som må tas minst en uke senere. I de fleste tilfellene vil begge testene vise samme resultat. Dersom det er avvik, er det best å få testet sæden i et medisinsk laboratorium.
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