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ИНСТРУКЦИИ

Първа част: Инструции за смартфон

Втора част: инструкции за лаптоп/настолен компютър
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ИНСТРУКЦИИ - СМАРТФОН
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2.Какво е КФС?      5.Подготовка за теста   8.Важна информация
3.Какво включва Yo комплектът?   6.Провеждане на теста   9.Легенда

1.ОПИСАНИЕ НА YO
Yo е първият тест за семенна течност, който може да се направи чрез смартфон, сертифициран от FDA (Агенция по 
лекарствата на САЩ), който не само ще Ви даде изключително точен резултат относно Вашия КФС (Концентрация на 
функционални сперматозоиди), но и ще Ви покаже видео на Вашите „плувци“.
При нормален полов акт, само функционалните сперматозоиди могат да достигнат до яйцеклетката и затова е много важно 
да се провери тяхната концентрация. 
Използването на Yo теста е изключително лесно. Просто следвайте стъпките една по една и гледайте внимателно 
анимираните инструкции. Те ще Ви покажат как да подготвите устройството, пробата и зареждането й в тестовия слайд на 
Yo, как да поставите Yo устройството на смартфона си и как да вкарате слайдa в него. Yo приложението ще анализира 
Вашата семенна течност и ще Ви предостави резултатите за КФС и видео. 
Преди да започнете теста, изгледайте внимателно видеоурока или прочетете настоящите инструкции. 
ВАЖНО: Yo е тест за смартфон и домашна употреба, който ще Ви даде резултат с точност над 97% за КФС във Вашата семенна 
течност. КФС е само един от аспектите за изследване на семенна течност. Yo тесът не дава цялостна оценка за фертилитета 
на мъжа.

2.КАКВО Е КФС?
Концентрация на функционални сперматозоиди (КФС) е броят на подвижните клетки в 1 мл семенна течности и затова са 
важни както концентрацията, така и подвижността на сперматозоидите. Yo тестът ще Ви даде резултат дали Вашата КФС е с 
нормално ниво, т.е. ако имате 6 000 000 или повече функционални сперматозоиди, или е с ниско ниво, ако броят е под 6 
000 000.
След тестът, Yo приложението ще Ви предостави обяснение на резултатите. 
ВАЖНО: Ако сте си правили вазектомия, Yo тестът няма да може да определи дали тя е успешна или не. 

3.КАКВО ВКЛЮЧВА YO КОМПЛЕКТЪТ?
Във всеки новозакупен комплект се включва:
- 1 брой Yo Clip устройство, което се прикрепя към Вашия смартфон;
- 2 броя събирателни чашки за Вашата проба;
- 2 броя тестови слайдове;
- 2 броя капсули с втечняващ прах;
- 2 броя пипетки за поставяне на пробата на тестовия слайд;
- 1 брой торбичка за съхранение на Yo Clip устройството;
- 2 броя кърпички за почистване;
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4.ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ТЕСТА
Продължителността на самия тест е около 25 минути, като всяка една стъпка има следното прибилизително времетраене:
- 10 мин. за втечняване на пробата;
- 4-5 мин. за нанасяне на пробата в тестовия слайдер и неговото поставяне в Yo Clip устройството;
- 4-5 мин. за анализиране на пробата и подготовка на видеото;
- 5 мин. почистване след завършване на теста;
ВАЖНО: Поради индивидуалността на процеса, в гореспоменатото времетраене не е включено времето, което ще Ви е 
нужно да набавите пробата, както и не е включено времето за подготовка. Препоръчваме Ви да отделите около 60-90 мин.

5.ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА
Подготовката за теста е важна част за неговото правилно и безпроблемно протичане. За Ваше улеснение, просто следвайте 
тези стъпки:
Њ Свалете приложението Yo App от Google Play, App Store или от Вашия смартфон посетете страницата 
www.yospermtest.com и изберете DOWNLOAD APP. Можете да изгледате видеото HOW IT WORKS от приложението или да 
прочетете настоящите инструкции.
Ќ Уверете се, че Вашият телефон е зареден на поне 50% (препоръчително 80%) и има поне 500 МБ свободна памет, колкото 
е нужно на Yo App за създаване на видео. В случай че забравите, Yo App ще Ви напомни. Ако имате калъф на телефона, 
премахнете го. Ако имате протектор на дисплея, той няма да пречи. За конфеденциалност на медицинските резултати, 
които ще получите, Ви съветваме Вашият телефон да е защитен при отключване с код, шаблон или пръстов отпечатък. 
ВАЖНО: Преди започване на теста, затворете всички действащи приложения и включете САМОЛЕТЕН РЕЖИМ / AIRPLANE 
MODE. След като приключите теста и Yo App Ви покаже този символ     , можете да декативирате режима и да продължите да 
използвате телефона Ви.
Ћ Ако провеждате теста за друг човек (пробата не е Ваша), задължително носете медицински ръкавици, защото семенната 
течност е възможен преносител на биологични вируси. Медицински ръкавици може да намерите в почти всяка аптека и 
също така може да се поръчат оналйн. 
Џ Измийте си ръцете с топла вода и сапун преди и след взимане на пробата, както и след приключване на теста. Ако не сте 
взели Вашата проба Yo App ще Ви каже кога да го направите (когато достигнете етапа START TESTING в приложението). 
Вземете Вашата проба, като при еякулация, семенната течност трябва да попадне директно в събирателната чашка от Yo 
комплекта. Не използвайте презерватив, лубрикант или помощ от партньор, това може да доведе до неточност в 
резултатите. Минимум 5 мл (1 чаена лъжица) е нужна за качествено провеждане на теста. За най-добри резултати е 
препоръчително да не сте имали сексуален контакт минимум 2 дни и максимум 7 дени преди провеждане на теста. 
ђ Може да оставите Вашата проба да престои максимум до 1 час. Не я затопляйте, не я изстудявайте, не я прибирайте в 
хладилника, просто я оставете. След като сте взели пробата, започнете с Yo теста, защото функционалността на пробата се 
изгубва след около 1 час. Когато поставите втечняващият прах от Yo комплекта, изчакайте 10 мин., както е упоменато, но не 
оставяйте пробата с втечненяващият прах повече от 30 мин., това може да доведе до грешни резултати.

6.ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА
Стартирайте приложението Yo App                 на Вашия телефон и следвайте инструкциите. 

Начален екран Прочетете и приемете
условията за ползване

За старт натиснете Start Testing
За кратко видео натиснете How Yo Works
За обяснение за резултатите натиснете 

Understanding Yo Results
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Пригответе указаните
средства и натиснете

I�M READY TO START

Прочетете инструкциите за старт
Вземете Вашата пробра

и натиснете NEXT

Изсипете втечняващия прах
във вашата проба, разбъркайте

докато стане леко розова
и натиснете NEXT

Оставете Вашата пробда
да престои 10 минути

Натиснете GO за отброяване
на времето чрез таймера

Докато чакате 10 минути, 
може да натиснете START TRIVIA, за да
поиграете на играта TRIVIA CHALLENGE

Свалете калъфа на Вашия телефон
Поставте Yo Clip устройството

Натиснете NEXT

Разбъркайте Вашата проба, 
напълнете пипетката 

по указания начин и натиснете NEXT

Намерете червената точка на тестовия слайд
Поставете изхода на пипетката върху него

и изстискайте съдържанието
Пробата трябва да напълни триъгълника

Забършете внимателно слайда със салфетка

Вкарайте слайда с лицето нагоре
в устройството Yo Clip

Натиснете START TESTING
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Приложението създава видео
Не пипайте телефона

Приложението извършва 
проверка дали всичко е на ред

Всичко е наред
Приложението започва теста

Можете да прегледате видеото

Вижте резултатът от изследването
Натиснете WHAT DOES IT MEAN, за да 

прочетете разяснение на резултатите
Минимизирайте, за да гледате видеото

Прочетете детайлна информация
за Вашите резултати

Може да прегледате видеото на цял екран
„Разтегнете“ екрана с пръсти,

за да увеличите видеото

Натиснете WHAT DOES IT MEAN, 
за да научите повече
за Вашите резултати

Прочетете детайлното обяснение
на Вашите резултати

Изпълнете инструкциите за почистване
на Вашия телефон и Yo Clip устройството
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Разгледайте менюто
и изберете някоя от опциите

За да излезете, натиснете EXIT

В Yo Archive може да видите
резултати от предишни изследвания

и при нужда, да ги изпратите на лекар

В Yo Score може да си 
проследите всички резултати
от правени предишни тестове

7.ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Използвайте кърпичката от комплекта, за да почистите телефона Ви и Yo Clip устройството след провеждане на теста. 
Запазете втората кърпичка за следващия тест. Няма да можете да излезете от приложението, ако не сте потвърдили, че сте 
приключили с почистването. Съвстваме Ви да извършите почистването съгласно следните инструкции:
-Махнете Yo Clip устройството от Вашия телефон. С кърпичката от комплекта го забършете целия и го оставете да изсъхне за 
5 минути. Независимо, че кърпичката е създадена, така че да е съвместима с всякакви повърхоности, избягвайте да 
забъсвате портовете на Вашия телефон, защото ще им трябва повече време да изсъхнат. Уверете се, че сте забърсали 
камерата. Ще е нужна 1 минута, за да се изчисти телефона добре и около 5 минути, за да изсъхне добре. Не забърсвайте 
устройството и смартфона със суха кърпа или салфетка.
-Използвайте същата кърпичка, за да забършете и Yo Clip устройството, като следвате същите инструкции, както за 
телефонът Ви. 
-Приберете Yo Clip устройството в чантичката, която е част от Yo комплекта. 
-Измийте си ръцете след като избършете телефона и Yo Clip устройството. 
-Ако не следвате внимателно настоящите инструкции, това може да доведе то инфекции. 

8.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
-Защо имате 2 набора за тестове във Вашия Yo комплект? Защото полезността на Вашата семенна течност може да варира с 
времето. Ниско ниво на КФС днес, може да се превърне в нормално ниво след месец. Важно е да си направите теста два 
пъти, особено, ако първият Ви резултат е бил „ниско ниво“. Не забравяйте, че трябва само един сперматозоид, за да се 
оплоди яйцеклетка и има вероятност да се стигне до оплождане дори и когато имате ниско ниво на КФС. 
-Според Световната Здравна Организация (СЗО), семенната течност се води билогично заразен материал, който е 
потенциален преносител на инфекции като хепатит и СПИН. 
-Частите от Yo комплекта, който са били в директен контакт с Вашата семенна течност (събирателната чашка, пипетката и 
тестовия слайд), се третират като биологичен отпадък, а не като битов. Спазвайте стриктно инструкциите за почистване на 
Вашият телефон и Yo Clip устройството. 
-Комлектите са предназначени за използване само от един човек. Не споделяйте тяхното съдържание с никой, дори и да е 
член от семейството. 
-Силно препоръчително е да използвате медициснки ръкавици (безпрахови и да не са латексови), ако ще провеждате теста 
на някой друг. Ако го правите за себе си, не е нужно да използвате ръкавици.
-Не използвайте презервативи за събиране на пробата, защото лубрикантите ще повияят сериозно на резултатите Ви. 
Също така не изпозлвайте проба, която е получена при полов акт, защото стойностите на рН във вагиналния секрет също 
водят до сериозни отклонения на резултатите. 
-Болести, които се предават по полов път, като гонорея, папилома вирус, херпес, хламидия и т.н. също ще доведат до голяма 
неточност в резултатите. 
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8.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/
-Ако приемате приемате лекарството D-norgestrel (стероиден прогрестин), то може да доведе до намаляване на КФС. 
-Ако не напълните тестовия слайд изцяло и съгласно инструкциите, това може да доведе до неточност в резултатите. 
-Yo тестът не трябва да се използва за контрацептивни нужди. 

о о-Проведете теста при стайна температура между 15 С и 30 С. Избягвате много висока или много ниска температура по време 
на теста. Не затопляйте или не изстудявайте Вашата проба. 
-Yo тестът е за домашна употреба и се продава без рецепта. Ако тестът се провежда в клинична лаборатория или лекарски 
кабинет, трябва да бъдат приложен качествен контрол съгласно местните разпоредби и закони. 
-Yo тестът няма да Ви даде резултат, ако го използвате за проверка на извършена вазектомия. 

9.ЛЕГЕНДА

 Продуктът отговаря на всички изисквания за безопасност на здравето и околната среда съгласно европейското закондателство
  
 Прочетете внимателно инструкциите преди употреба

 ВАЖНО: Прочетете и разберете всички инсктрукции за употреба преди използването на продукта

 Производител: MES Medical Electronic Systems LTD   5757 W. Century Los Angeles, CA 90045, USA 

 Партиден номер

 Срок на годност

 Устройство за диагностициране Ин Витро

 Сертифицирано от FDA (Агенция по лекарствата на САЩ)

 Оторизиран представител в ЕС: А2 Текс ООД, 2700 Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 3, www.a2techs.com, info@a2techs.com

За въпроси за използване, поддръжка на устройството и повече информация, може да посетите www.yospermtest.com, да 
се свържете с производителя на support@yospermtest.com или да се обърнете към Вашия регионален представител.  
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ИНСТРУКЦИИ - КОМПЮТЪР
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Описание на Yo     4.Времетраене на теста  7 .Почистване и съхранение
2.Какво е КФС?      5.Подготовка за теста   8.Важна информация
3.Какво включва Yo комплектът?   6.Провеждане на теста   9.Легенда

1.ОПИСАНИЕ НА YO
Yo е първият тест за семенна течност, който може да се нарпави чрез лаптоп/настолен компютър, сертифициран от FDA 
(Агенция по лекарствата на САЩ), който не само ще Ви даде изключително точен резултат относно Вашия КФС 
(Концентрация на функционални сперматозоиди), но и ще Ви покаже видео на Вашите „плувци“.
При нормален полов акт, само функционалните сперматозоиди могат да достигнат до яйцеклетката и затова е много важно 
да се проверия тяхната концентрация. 
Използването на Yo е изключително лесно. Просто следвайте стъпките една по една и гледайте внимателно анимираните 
инструкции. Те ще Ви покажат как да подготвите устройството, пробата и зареждането й в тестовия слайд на Yo, как да 
свържете Yo устройството с лаптопа/компютъра си и как да вкарате слайдa в него. Yo приложението ще анализира Вашата 
семенна течност и ще Ви предостави резултатите за КФС и видео. 
Преди да започнете теста, изгледайте внимателно видеоурока или прочетете настоящите инструкции. 
ВАЖНО: Yo е тест чрез лаптоп/настолен компютър за домашна употреба, който ще Ви даде резултат с точност над 97% за 
КФС във Вашата семенна течност. КФС е само един от аспектите за изследване на семенна течност. Yo тесът не дава цялостна 
оценка за фертилитета на мъжа.

2.КАКВО Е КФС?
Концентрация на функционални сперматозоиди (КФС) е броят на подвижните клетки в 1 мл семенна течности и затова са 
важни както концентрацията, така и подвижността на сперматозоидите. Yo тестът ще Ви даде резултат дали Вашата КФС е с 
нормално ниво, т.е. ако имате 6 000 000 или повече функционални сперамтозоиди, или е с ниско ниво, ако броят е под 6 
000 000.
След тестът, Yo приложението ще Ви предостави обяснение на резултатите. 
ВАЖНО: Ако сте си правили вазектомия, Yo тестът няма да може да определи дали тя е успешна или не. 

3.КАКВО ВКЛЮЧВА YO КОМПЛЕКТЪТ?
Във всеки новозакупен комплект се включва:
- 1 брой Yo с кабел и ясни обозначения за свързване с лаптоп/настолен компютър;
- 2 броя събирателни чашки за Вашата проба;
- 2 броя тестови слайдове;
- 2 броя капсули с втечняващ прах;
- 2 броя пипетки за поставяне на пробата на тестовия слайд;
- 1 брой торбичка за съхранение на Yo Clip устройството;
- 2 броя кърпички за почистване;
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4.ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ТЕСТА
Продължителността на самия тест е около 25 минути, като всяка една стъпка има следното прибилизително времетраене:
- 10 мин. за втечняване на пробата;
- 4-5 мин. за нанасяне на пробата в тестовия слайдер и неговото поставяне в Yo Clip устройството;
- 4-5 мин. за анализиране на пробата и подготовка на видеото;
- 5 мин. почистване след завършване на теста;
ВАЖНО: Поради индивидуалността на процеса, в гореспоменатото времетраене не е включено времето, което ще Ви е 
нужно да набавите пробата, както и не е включено времето за подготовка. Препоръчваме Ви да отделите около 60-90 мин.

5.ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА
Подготовката за теста е важна част за неговото правилно и безпроблемно протичане. За Ваше улеснение, просто следвайте 
тези стъпки:
Њ Свалете и инсталирайте приложението от страница www.yospermtest.com, раздел SUPPORT, подкатегория DOWNLOAD YO 
и изберете PC USERS DOWNLOAD HERE. Можете да изгледате видеото HOW IT WORKS от приложението или да прочетете 
настоящите инструкции.
Ќ Ако провеждате теста на лаптоп, според състоянието на батерията му, е препоръчително да е свързан с Yo 
електрическата мрежа. За конфеденциалност на медицинските резултати, които ще получите, Ви съветваме Вашият 
лаптоп/настолен компютър да е защитен при отключване с парола или пръстов отпечатък. 
ВАЖНО: Преди започване на теста, затворете всички програми и оставете активна само програмата Yo. 
Ћ Ако провеждате теста за друг човек (пробата не е Ваша), задължително носете медицински ръкавици, защото семенната 
теност е възможен преносител на билогични вируси. Медицински ръкавици може да намерите в почти всяка аптека и също 
така може да се поръчат оналйн. 
Џ Измийте си ръцете с топла вода и сапун преди и след взимане на пробата, както и след приключване на теста. Ако не сте 
взели Вашата проба Yo ще Ви каже кога да го направите (когато достигнете етапа START TESTING в програмата). Вземете 
Вашата проба, като при еякулация, семенната течност трябва да попадне директно в събирателната чашка от Yo комплекта. 
Не използвайте презерватив, лубрикант или помощ от партньор, това може да доведе до неточност в резултатите. Минимум 
5 мл (1 чаена лъжица) е нужна за качествено провеждане на теста. За най-добри резултати е препоръчително да не сте 
имали сексуален контакт минимум 2 дни и максимум 7 дни преди провеждане на теста. 
ђ Може да оставите Вашата проба да престои максимум до 1 час. Не я затопляйте, не я изстудявайте, не я прибирайте в 
хладилника, просто я оставете. След като сте взели пробата, започнете с Yo теста, защото функционалността на пробата се 
изгубва след около 1 час. Когато поставите втечняващият прах от Yo комплекта, изчакайте 10 мин., като е упоменато, но не 
оставяйте пробата с втечненяващият прах повече от 30 мин., това може да доведе до грешни резултати.

6.ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА
Стартирайте програмата Yo и следвайте инструкциите. 

Начален екран Прочетете и приемете
условията за ползване
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Оставете Вашата проба
да престои 10 минути

Натиснете GO за отброяване
на времето чрез таймера

Докато чакате 10 минути, 
може да натиснете START TRIVIA, за да
поиграете на играта TRIVIA CHALLENGE

За старт натиснете Start Testing
За кратко видео натиснете How Yo Works
За обяснение за резултатите натиснете 

About Yo Results

Пригответе указаните
средства и натиснете

I�M READY TO START

Въведете номера, който се намира на дъното
на Вашето Yo устройство

Върнете Yo устройството в позиция, в която
логото е отгоре

Свържете Yo устройството с лаптопа/настолния компютър
Проверете дали е свързано правилно като натиснете 

CHECK CONNECTION

Вземете Вашата проба съгласно инструкциите
Натиснете NEXT

Изсипете втечняващия прах
във вашата проба, разбъркайте

докато стане леко розова
и натиснете NEXT
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Вижте резултатът от изследването
Натиснете WHAT DOES IT MEAN, за да 

прочетете разяснение на резултатите
Минимизирайте, за да гледате видеото

Прочетете детайлна информация
за Вашите резултати

След изтичане на времето, разбъркайте пробата, както е указано
Напълнете пипетката съгласано инструкциите

Натиснете NEXT

Сложете тестовия слайдер на бяла салфетка, с лицето нагоре
Поставете изхода на пипетката върху червената точка на слайда

и изстискайте съдържанието
Пробата трябва да напълни триъгълника

Повторете докато триъгълника не се напълни изцяло

Уверете се, че Yo устройството в позиция, в която
логото е отгоре

Вкарайте тестовия слайд с лицето нагоре
Натиснете START TESTING

Не пипайте Yo устройството
Програмата ще заснеме Вашето видео

Изхвърлете използваните аксесоари
Изчистете и приберете Yo устройството

Вижте Вашите резултати и при нужда ги изпратете на лекар
Вижте и проследете Вашите резултати дали са с „нормална“

или „ниска“ стойност
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Вижте движението на Вашите резултати във времето
Натиснете Yo Score на върха на всяка графа, за да 

научите подробности

Прочетете детайлите относно Вашите резултати

7.ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Използвайте кърпичката от комплекта, за да почистите Yo устройството след провеждане на теста. Запазете втората 
кърпичка за следващия тест. Няма да можете да излезете от приложението, ако не сте потвърдили, че сте приключили с 
почистването. Съветваме Ви да извършите почистването съгласно следните инструкции:
-С кърпичката от комплекта забършете Yo устройството и го оставете да изсъхне за 5 минути. Не забърсвайте Yo 
устройството със суха кърпа или салфетка.
-Приберете Yo устройството в чантичката, която е част от Yo комплекта. 
-Измийте си ръцете след като избършете Yo устройството. 
-Ако не следвате внимателно настоящите инструкции, това може да доведе то инфекции. 

8.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
-Защо имате 2 набора за тестове във Вашия Yo комплект? Защото полезността на Вашата семенна течност може да варира с 
времето. Ниско ниво на КФС днес, може да се превърне в нормално ниво след месец. Важно е да си направите теста два 
пъти, особено, ако първият Ви резултат е бил „ниско ниво“. Не забравяйте, че трябва само един сперматозоид, за да се 
оплоди яйцеклетка и има вероятност да се стигне до оплождане дори и когато имате ниско ниво на КФС. 
-Според Световната Здравна Организация (СЗО), семенната течност се води билогично заразен материал, който е 
потенциален преносител на инфекции като хепатит и СПИН. 
-Частите от Yo комплекта, който са били в директен контакт с Вашата семенна течност (събирателната чашка, пипетката и 
тестовия слайд), се третират като биологичен отпадък, а не като битов. Спазвайте стриктно инструкциите за почистване на 
Yo устройството. 
-Комлектите са предназначени за използване само от един човек. Не споделяйте тяхното съдържание с никой, дори и да е 
член от семейството. 
-Силно препоръчително е да използвате медициснки ръкавици (безпрахови и да не са латексови), ако ще провеждате теста 
на някой друг. Ако го правите за себе си, не е нужно да използвате ръкавици.
-Не използвайте презервативи за събиране на пробата, защото лубрикантите ще повияят сериозно на резултатите Ви. 
Също така не изпозлвайте проба, която е получена при полов акт, защото стойностите на рН във вагиналния секрет също 
водят до сериозни отклонения на резултатите. 
-Болести, които се предават по полов път, като гонорея, папилома вирус, херпес, хламидия и т.н. също ще доведат до голяма 
неточност в резултатите. 
-Ако приемате приемате лекарството D-norgestrel (стероиден прогрестин), то може да доведе до намаляване на КФС. 
-Ако не напълните тестовия слайд изцяло и съгласно инструкциите, това може да доведе до неточност в резултатите. 
-Yo тестът не трябва да се използва за контрацептивни нужди. 

о о-Проведете теста при стайна температура между 15 С и 30 С. Избягвате много висока или много ниска температура по време 
на теста. Не затопляйте или не изстудявайте Вашата проба. 
-Yo тестът е за домашна употреба и се продава без рецепта. Ако тестът се провежда в клинична лаборатория или лекарски 
кабинет, трябва да бъдат приложен качествен контрол съгласно местните разпоредби и закони. 
-Yo тестът няма да Ви даде резултат, ако го използвате за проверка на извършена вазектомия. 
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9.ЛЕГЕНДА

 Продуктът отговаря на всички изисквания за безопасност на здравето и околната среда съгласно европейското закондателство
  
 Прочетете внимателно инструкциите преди употреба

 ВАЖНО: Прочетете и разберете всички инсктрукции за употреба преди използването на продукта

 Производител: MES Medical Electronic Systems LTD   5757 W. Century Los Angeles, CA 90045, USA 

 Партиден номер

 Срок на годност

 Устройство за диагностициране Ин Витро

 Сертифицирано от FDA (Агенция по лекарствата на САЩ)

 Оторизиран представител в ЕС: А2 Текс ООД, 2700 Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 3, www.a2techs.com, info@a2techs.com

За въпроси за използване, поддръжка на устройството и повече информация, може да посетите www.yospermtest.com, да 
се свържете с производителя на support@yospermtest.com или да се обърнете към Вашия регионален представител.  
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