
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

NAVODILO ZA IZVEDBO RAPI TEST LH

Rapi test LH je namenjen za določitev prisotnosti človeškega luteinizirajočega hormona (LH) v vzorcih 
seča (urina). Ta hormon povzroči zorenje jajčne celice in razpok jajčnega mešička (ovulacija).

Koncentracija LH-ja začne rasti 24 – 36 ur pred ovulacijo, 12 ur zatem doseže vrh in takrat ga je mogoče s 
tem testom ugotoviti tudi v urinu. V različnih postopkih zdravljenja neplodnosti je pomembno vedeti, kdaj  
nastopi  LH vrh,  kajti  od  tega  so  odvisni  nadaljnji  koraki.  Zanesljivost  ugotavljanja  LH vrha  pa  lahko 
pričakujemo le s pravilno izvedbo testa.

Shranjevanje:
 Testno opremo shranjujemo na sobni temperaturi do 30° C.
 Do uporabe mora biti vrečka s testno opremo zapečatena.

Izvedba:
1. Test vzamemo iz zapečatene vrečke,
2. urin zberemo v čisto posodico in počakamo le toliko, da doseže sobno temperaturo,
3. s priloženo kapalko nanesemo 3 do 4 kapljice urina na vzorčno odprtino (S),
4. čez 3 do 4 minute odčitamo rezultat, vendar ne kasneje kot čez 10 minut.

Interpretacija rezultatov:

Pozitiven rezultat: Negativen rezultat:
Dve barvni črti enake intenzitete; Na T se ne pojavi nobena barva 
ena na C, druga na T ali testna črtica (T) ali je testna črtica (T) svetlejša 
temnejša od kontrolne (C). od kontrolne (C).

V primeru nejasnosti ali težav pri izvedbi in interpretaciji testa nas pokličite na tel. 02/ 321 24 62 med 9. in 
12. uro ali med 14. in 15. uro ali pa pošljite e-pismo na ivf.mb@ukc-mb.si.  Na isto številko in ob istem 
času sporočite tudi, ko je test pozitiven. 

Če je LH test pozitiven v soboto ali nedeljo, nas obvestite v ponedeljek, če je pozitiven na praznik, nas  
obvestite naslednji delovni dan.
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