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TESTE DE ESPERMA EM CASA 
 

POR FAVOR, OBSERVE: 

Estas instruções são atualizadas de tempos em tempos e pode haver uma 
versão mais recente em nosso site: www.yospermtest.com 

 
INSTRUÇÕES DO PRODUTO YO 

SOBRE YO 

Bem-vindo(a) ao teste em casa YO. YO é o primeiro teste de esperma 

baseado em Smartphone/ PC/MAC baseado na FDA/CE que não apenas 

relata sua CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL (MSC), YO também 

fornece a você um vídeo de seu esperma e sua própria PONTUAÇÃO YO que 

compara seus resultados com milhares de 

outros homens. Além disso, o aplicativo YO tem muitos recursos de 
fertilidade e 

informações para ambos os parceiros. 

 
Em relações sexuais normais, um esperma tem que se mover para alcançar 

um óvulo. Portanto, é importante testar seu 'fornecimento' de esperma 

MÓVEL - YO faz isso. 

 
O teste é fácil com o aplicativo YO. Basta seguir as instruções de teste, 

verificando cada passo à medida que você avança e ver as animações 

detalhadas. O teste funciona conduzindo você através de todo o processo 

de preparação de sua amostra e carregamento da lâmina YO. A lâmina é 

então inserida no dispositivo YO. 

O YO grava um vídeo de seu esperma e depois o analisa automaticamente 

para ver se você tem ≥ 6 milhões de espermatozóides móveis ou menos. 

Você também verá sua PONTUAÇÃO YO, um número entre 10 e 90+ que 

mostra como seus resultados se comparam aos milhares de pais. 

 
OBSERVE: YO é um teste de esperma doméstico baseado em 

Smartphone/PC/MAC que fornece uma avaliação qualitativa da 

http://www.yospermtest.com/
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concentração de esperma móvel (MSC) no sêmen humano. O MSC é um 

aspecto de um exame de sêmen masculino. A dose de Teste de Esperma 

em Casa YO não fornece uma avaliação abrangente do estado de 

fertilidade de um macho e destina-se apenas ao uso de venda livre, in 

vitro. 
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O QUE É CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL (MSC)? 

A CONCENTRAÇÃO DE ESPERMA MÓVEL é o número de 

espermatozóides em movimento em 1 mililitro de seu sêmen. Portanto, 

tanto a concentração de espermatozóides como a motilidade são 

consideradas. YO informa os resultados como FAIXA 

MODERADA/NORMAL MSC ou FAIXA BAIXA MSC com base em um 

limite de 6 milhões por mililitro (corte). 

Resultados abaixo de 6 milhões serão reportados como FAIXA BAIXA MSC. 

Resultados iguais ou superiores a 6 milhões serão reportados como FAIXA 

MODERADA/NORMAL MSC. Uma explicação dos resultados de seu teste é 

exibida após seu teste. 

é executado. 

 

QUAL É A MINHA PONTUAÇÃO DE YO? 

A PONTUAÇÃO YO só é mostrada quando seus resultados estão na faixa 

MODERADA/NORMAL do MSC. A PONTUAÇÃO YO mostra como o seu 

MSC se compara a milhares de outros homens que tiveram filhos. 

Os resultados da PONTUAÇÃO YO são relatados em incrementos de 10 de 10 
para 90+. 

Talvez você possa melhorar sua PONTUAÇÃO YO ao longo do tempo, com 

base em algumas das informações fornecidas pelo YO. A PONTUAÇÃO YO 

é baseada em um grande estudo global dos parâmetros de sêmen 

masculino realizado pela OMS e publicado na 5ª edição do Manual de 

Laboratório da OMS para Exame e Processamento de Sêmen Humano. 

 
INSTRUÇÕES DE USO DO YO 

Relaxe...Entendemos como este teste pode ser estressante e criamos um 

aplicativo que o conduzirá através do processo com facilidade. Se você 

quiser ver o processo antes de testar, assista ao vídeo COMO O YO 

FUNCIONA no aplicativo ou vá para nosso site: www.YOspermTEST.com 

para ler tudo sobre o YO. 

http://www.yospermtest.com/
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SE VOCÊ ESTIVER EXECUTANDO O YO USANDO UM SMARTPHONE 

• Baixe o aplicativo gratuito no Google Play, na App Store ou no site do YO: 
www.yospermtest.com 

• Proteja seu celular com senha para garantir o sigilo médico 

• Carregue seu celular a pelo menos 80% para evitar mensagens de aviso 

• Tenha 100MB de memória livre para o armazenamento de vídeo YO 

• Não use seu celular durante o teste ou o teste pode precisar ser executado 
novamente 

 

SE VOCÊ ESTA EXECUTANDO NO SEU PC ou MAC 

• Baixe o aplicativo gratuito do site do YO: www.YOspermTEST.com 

• Proteja seu PC ou MAC com senha 

• Tenha 100MB de memória livre para o armazenamento de vídeo YO 

• Não use seu PC ou MAC durante o teste ou o teste pode precisar ser 
executado novamente 

 

PERGUNTAS DE PERMISSÃO 

Qualquer Aplicativo que requeira o uso de Wi-Fi ou recursos de seu 

dispositivo, tais como som, telefone, etc., requer que você primeiro autorize 

o uso destes ao executar o Aplicativo. YO não está obtendo informações 

confidenciais, mas é necessário obter seu consentimento na primeira vez 

que você executar seu teste. 

 

RECOLHENDO SUA AMOSTRA: REGRAS A SEGUIR 

• Colete sua amostra por masturbação, diretamente na amostra 
copo de coleta fornecido em seu kit YO 

• Não usar preservativos, lubrificantes ou parceiros ou isso pode afetar os 
resultados 

• Pelo menos 1/8 colher de chá (menos de 1 mililitro) de sêmen é 
necessário para os testes 

http://www.yospermtest.com/
http://www.yospermtest.com/
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• Sua amostra só pode "sentar" por uma hora no máximo, então é melhor 
testar 
 imediatamente 
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• Não aqueça, esfrie ou coloque sua amostra no refrigerador - apenas deixe-a 
descansar 

• Recolha sua amostra quando o YO lhe aconselhar e siga as instruções 
para testes logo após a coleta 

• Para resultados ótimos, não ter relações sexuais de 2 a 5 dias 
antes dos testes YO 

• Teste de amostra e motilidade do esperma: Uma vez coletada sua 
amostra, comece o teste YO porque sua motilidade de amostra pode 
diminuir após 1 hora. Depois de colocar o pó de liquefação em sua 
amostra, como instruído no aplicativo, aguarde os 10 minutos, mas não 
espere mais do que 30 minutos ou sua motilidade espermática pode 
diminuir. 

 
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO KIT YO? 

• (1) DISPOSITIVO YO com cabo de energia para Smartphone, PC ou MAC 
que pode ser usado para até 50 testes 

• Copos de plástico para coleta de sua amostra de sêmen 

• Lâminas YO para testes de amostra 

• Frascos de liquefação em pó para fazer sua amostra escorrer 

• Pipetas plásticas para transferir a amostra para a lâmina YO 

 
POR QUE TESTAR NOVAMENTE? 

Os resultados de seu esperma podem mudar com o tempo. Um resultado 
"BAIXO" hoje poderia ser "NORMAL" em um ou dois meses. Se você 
receber um resultado "BAIXO" de MSC < 6M/ml OU se a sua PONTUAÇÃO 
for < 40 em seu primeiro teste, você deve considerar a possibilidade de 
executar novamente seu teste. Se você teve febre, passou uma semana na 
banheira quente...ou 
Se você estiver fazendo mudanças positivas no seu estilo de vida e quiser 
apenas monitorar sua PONTUAÇÃO YO para ver as melhorias, aguarde duas 
ou três semanas e faça outro teste. Lembre-se, só é preciso UM 
espermatozóide para fertilizar um óvulo para que você possa ser fértil 
mesmo com um resultado BAIXO. 
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ANTES DE COMEÇAR: TESTE DE SUPRIMENTOS 

• Preparar uma superfície de teste branca (um pedaço de papel serve) 

• Retirar os suprimentos de um dos envelopes do kit YO 

• Certifique-se de que a lâmina YO seja removida de seu invólucro e esteja 
virada para cima 

• Usar luvas de laboratório se você estiver testando a amostra de outra 
pessoa 

 

QUANTO TEMPO LEVA O TESTE DE YO? ~ 20 minutos 

• Liquefação da Amostra (fazendo sua amostra correr para o teste): 10 
minutos 

• Preenchendo a Lâmina YO com sua amostra: ~ 3-5 minutos 

• Captura de vídeo, QC e tempo de análise: ~ 3-4 minutos 

• Assista ao seu vídeo YO com admiração: Isto pode durar para sempre... 

 

O PROCESSO DE TESTE DO APLICATIVO YO PASSO A PASSO  

1. Estabelecer a conexão Wi-Fi e elétrica YO para seu 

Smartphone/PC ou MAC 

2. Colete sua amostra seguindo as instruções do aplicativo YO 

3. Prepare sua amostra utilizando o pó de liquefação fornecido no kit YO 

4. Encha a lâmina YO com a pipeta fornecida, seguindo as instruções do 
aplicativo YO 

5. OK, INICIAR TESTE e dentro de alguns minutos você verá seus resultados 
do YO 

e vídeo 

 

DEPOIS DE TESTAR: LIMPE E SALVE SEU DISPOSITIVO DE TESTE 
DE YO 

• O DISPOSITIVO YO pode ser usado para até 50 testes. Após os 

testes, limpar o exterior do DISPOSITIVO YO com um toalhete Oxivir 

ou álcool 

• Entre os testes, coloque o DISPOSITIVO YO em um(a) saco/bolsa 
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ziplock/com fecho 

• Jogar fora o copo de coleta usado, a lâmina e a pipeta após cada teste 

• Lave suas mãos com água e sabão após a coleta de amostras e testes 

• Não seguir estas instruções de limpeza pode resultar na transmissão 

de doenças infecciosas como hepatite ou HIV/VIH para outras 

pessoas. 
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RECLAMAÇÕES DE DESEMPENHO: 

Em estudos clínicos realizados com usuários pela primeira vez, o resultado 
YO correto, comparado a um método instrumentado em laboratório, foi 
obtido 95% do tempo. Quando conduzido por profissionais, os resultados 
corretos foram obtidos > 97% do tempo. 

 

 
Tipo de Celular: 

Galaxy 
SQA-V 

 
G

a
la

x
y
  Baixo M/N Total 

Baixo 33 6 39 

M/N 1 96 97 

 Total 34 102 136 

PPA = 33/34 = 97.1% 95% CI: (84.7%; 99.9%) 

NPA = 96/102 = 94.1% 95% CI: (87.6%; 97.8%) 

 
 

NOTAS E AVISOS IMPORTANTES: 

  De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sêmen é 
considerado um material biologicamente perigoso que pode 
potencialmente transmitir hepatite e HIV/VIH. 

 Os componentes do kit de Teste Doméstico YO que entram em contato 
com o sêmen devem ser tratados como materiais de risco biológico. Limpar 
com toalhetes Oxivir após o uso e seguir rigorosamente as instruções de 
armazenamento e descarte o 
produto inserido. 
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NOTAS E AVISOS IMPORTANTES 

• Os componentes do kit de teste doméstico YO são destinados ao uso por 
uma pessoa. 

Não compartilhe o conteúdo do kit com ninguém, incluindo membros da 
família. 

• Luvas protetoras sem pó e sem látex são recomendadas para 

qualquer pessoa que teste o esperma de outra pessoa. Luvas não 

são necessárias para testar seu próprio esperma.  

• Os preservativos não são recomendados para a coleta de amostras, pois 

podem afetar os resultados dos testes devido aos agentes espermicidas 

que podem estar contidos nos preservativos.  

• Amostras coletadas durante a relação sexual não são recomendadas como 
teste. 

os resultados podem ser afetados adversamente devido ao efeito do pH da 
mucosa vaginal. 

• Observe que na presença de bactérias e vírus causadores de DST: por 

exemplo, Neisseria gonorréia, citomegalovírus (CMV), papilomavírus 

humano (HPV), vírus do herpes simples e Clamídia tracomatis sua 

motilidade espermática potencial pode ser afetada.  

• YO pode relatar resultados em FAIXA BAIXA MSC na presença de 

doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, mas na ausência de 

tal doença ou infecções, seu esperma pode estar na FAIXA 

MODERADA/NORMAL MSC. 

• Observe que o uso do medicamento D-norgestrel (progestógeno esteroidal) 
pode 

afetar sua motilidade espermática, diminuindo a contagem.  

• O preenchimento inadequado da lâmina por não seguir as instruções da tela 
pode 

resultados dos testes de impacto. 

• O Teste de Esperma em Casa YO não deve ser usado para fins de 
contracepção ou 

para testes pós-vasectomia. 

• Realizar testes de esperma em Casa YO em uma temperatura ambiente de 

60-85F (16-30 C). Evite frio e calor extremos durante os testes. Não aqueça 

ou esfrie sua amostra de sêmen. 
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• O teste de Esperma em Casa YO é destinado ao uso em contador. Se 

usado em um laboratório clínico ou consultório médico, o teste de 

controle de qualidade deve ser realizado de acordo com as 

exigências e regulamentos federais, estaduais e locais.  

• YO não está autorizado para uso na avaliação da eficácia da vasectomia. 

cirurgia pela FDA. 
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SUPORTE 

O suporte YO pode ser obtido visitando nosso site: www.YOspermTEST.com 
ou enviando um e-mail para nosso suporte: Support@YOspermTEST.com 

 

 
SÍMBOLOS UTILIZADOS NO SISTEMA 

 

Símbol

o 
Descrição 

 

 Marca CE. Conformidade Européia 

 

 Consulte as Instruções de Uso 

 

 
IMPORTANTE: Leia e entenda o guia do usuário e tudo 
precauções antes de usar 

 

 Endereço do fabricante 
 

 Código do Fabricante do Lote 
 

 Data de Vencimento 
 

 Dispositivo de Diagnóstico In Vitro 

FDA Aprovado pela FDA: ESTADOS UNIDOS 

MES Medical Electronic Systems LTD 

Arazy Group GMBH 
The Squarle 12, Am Flughafen, 
60549 Frankfurt am Main, 
Alemanha E-mail: 
germany@arazygroup.com 
Acrapack Pty Ltd 
7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Austrália 4565 
Copyright (Direitos Autorais) © 2016 MES. Todos os direitos 
reservados. 
Número do Catálogo de Publicação: YO-

http://www.yospermtest.com/
mailto:Support@YOspermTEST.com
mailto:germany@arazygroup.com
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