Magyar

Terhességi teszt
Egyszerű

•
•

Több mint 99%-os pontosság a menstruációja esedékességének napjától.
A teszt elvégzése előtt ﬁgyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

1 A teszt elvégzése

Vizeletteszt

A tesztelést bármelyik napszakban elkezdheti a menstruáció esedékességének napjától.
• Amikor készen áll a teszt elvégzésére, vegye ki a tesztcsíkot a fóliacsomagolásból, és
vegye le a kék kupakot. Azonnal használja fel a tesztcsíkot.

Kupak
Ellenőrző ablak
Eredményjelző ablak
Színváltó vég

A tesztet végezheti közvetlenül a vizeletsugárban vagy tiszta, száraz
tartályba gyűjtött vizeletmintával.
• Tartsa a színváltó véget lefelé mutató helyzetben a vizeletsugárba
vagy az összegyűjtött vizeletmintába az ábrán látható módon
mindössze 5 másodpercig.
• A színváltó vég ekkor gyorsan rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy
vizeletet szív magába. A színváltó véget 5 másodpercen keresztül
folyamatosan a vizeletben kell tartani.
• Tartsa a színváltó véget lefelé mutató helyzetben, vagy fektesse le a
tesztcsíkot lapos felületre addig, amíg az ellenőrző ablakban meg nem
jelenik a vonal.
Ezután visszahelyezheti a kupakot.
Ha a színváltó vég nem válik teljesen rózsaszínné, olvassa el az 5. kérdést.
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• Az ellenőrző ablakban megjelenő kék vonal azt
jelzi, hogy a teszt működőképes.
• Eredményét 2 perc elteltével olvashatja le.
• Ne olvassa le eredményét addig, amíg az
említett kék vonal meg nem jelenik.
• Ha az ellenőrző ablakban 10 percen belül nem
jelenik meg a kék vonal, akkor a teszt nem
működőképes (lásd a 6. kérdést).

3 Olvassa le az eredményt
Most már leolvashatja eredményét az eredményjelző ablakban.

TERHES

NEM TERHES

Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó egyik vonal
világosabb, vagy sötétebb mint a másik; az eredmény
mindenképpen „Terhes”:

Ellenőrző ablak
A. kép
Eredményjelző
ablak
Ellenőrző ablak

Eredményjelző ablak

Ellenőrző
ablak

Eredményjelző
ablak

Ha az eredmény „Terhes”, olvassa
el a 9. kérdést a Kérdések és
válaszok részben.

B. kép

C. kép

Ellenőrző
ablak

Ha az eredmény „Nem terhes”,
olvassa el a 10. kérdést a Kérdések
és válaszok részben.

Ha továbbra is bizonytalan az eredményben, akkor a
részletekért olvassa el a 7. kérdést.

FONTOS! A teszt elvégzésétől számított 2–10 percen belül olvassa le az eredményt. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye ﬁgyelembe.

Kérdések és válaszok
1 Milyen pontos a Clearblue teszt?
Laboratóriumi vizsgálatokban a teszt megbízhatósága 99% feletti a
menstruáció esedékességének első napja után alkalmazva.
2 Hogyan működik a Clearblue teszt?
Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriogonadotropin) nevű
terhességi hormont termel. A terhesség korai szakaszában a szervezet
hCG mennyisége megemelkedik. A teszt ezt a hormont már kis
mennyiségben is ki tudja mutatni a vizeletből a menstruáció
esedékességének első napjától (a vizsgálat érzékenysége 25 mIU/ml).
3 Mikor végezhetek tesztet a Clearblue egyszerű segítségével?
A tesztelést bármelyik napszakban elkezdheti a menstruáció
esedékességének napjától. Menstruációja esedékességének
meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos hosszát úgy, hogy
megszámolja a napokat a menstruációja első napjától a következő
menstruációjának kezdete előtti napig.
• Ha a havi ciklusa rendszertelen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi
hónapok leghosszabb ciklusát vegye ﬁgyelembe.
• A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.
• Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is
fennáll, akkor olvassa el a 10. kérdést.
4 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?
• A tesztelés kivitelezése előtt olvassa el az összes Ön által szedett
gyógyszerhez mellékelt gyártói használati utasítást.
• A hCG-tartalmú termékenységet fokozó gyógyszerek félrevezető
eredményeket adhatnak. (Ezeket a termékenységet fokozó
gyógyszereket általában injekcióval adják be, és ha a beadás után túl
hamar végzi el a tesztet, téves „Terhes” eredményt kaphat.)
• A megtermékenyülést elősegítő egyéb kezelések (például a
klomifén-citrát), fájdalomcsillapítók és hormonális fogamzásgátlók
(például fogamzásgátló tabletták) rendszerint nem befolyásolják az
eredményt.
• Ha a hormonális fogamzásgátló alkalmazását nemrég hagyta abba,
vagy fogamzásgátló terápiában (például klomifén-citrát kezelésben)
részesül, akkor lehetséges, hogy menstruációja rendszertelenné válik,
ami a teszt túl korai elvégzéséhez vezethet.
• Ha nemrég terhes volt (még ha nem is hordta ki a teljes időtartamot),
akkor előfordulhat, hogy téves „Terhes” eredményt kap.
• A méhen kívüli terhesség, petefészekciszta, menopauza és néhány igen
ritka betegség is félrevezető eredményt adhat.
• „Terhes” eredmény esetén előfordulhat, hogy a későbbiekben a
terhesség korai szakaszában bekövetkező korai természetes vetélés
miatt mégsem marad terhes.
Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.

5 Elvégeztem a tesztet, de a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín.
Mit kell tennem?
Ha a színváltó vég nem színeződik teljesen rózsaszínre, akkor lehetséges,
hogy nem itatta át elegendő vizelettel. Azonban, ha az ellenőrző
ablakban lévő kék vonal a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül
megjelenik, akkor a teszt működőképes. Ha a teszt elvégzésétől
számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék vonal az ellenőrző
ablakban, akkor olvassa el a 6. kérdést.
6 Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a kék
csík. Mit kell tennem?
Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék
vonal az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működőképes. Ennek a
következő okai lehetnek: A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben,
vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve. A vizelet túl
sok vagy túl kevés volt. A mintavételnek 5 másodpercig kell tartania.
Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az
utasításokat. A vizeletmintát akár egy tiszta, száraz tartályba is leveheti,
melybe aztán kizárólag a színváltó véget mártja bele csupán 5
másodpercre.
7 Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?
• A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől
számított 10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző
ablakban, illetve egy „+” szimbólum az eredményjelző ablakban.
A „+” szimbólum többféleképpen jelenhet meg az eredményjelző
ablakban, ám a „+” szimbólumot alkotó vonalaknak és az ellenőrző
ablakban lévő csíknak hasonló szélességűnek kell lenniük (lásd az A–C
képeket).
A. kép
Ezen kép megjelenése valószínűbb, ha Ön terhes, és a tesztet néhány
nappal a menstruáció esedékessége után végzi, ugyanis a hCG-szintek
ekkor magasabbak.

Otthoni tesztelésre. Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra.
Nem használható belsőleg. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva
tartandó. 2–30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta a készüléket, akkor
tesztelés előtt várjon 30 percet, hogy szoba-hőmérsékletűre melegedhessen.
Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült. Ne használja a lejárati időn túl.
Használat után dobja a normál háztartási (kommunális) hulladékba.
Gyártó
Gyártási szám
Lejárati dátum

Ne használja újra!
In vitro diagnosztikai
orvosi eszköz
Hőmérséklet-tartomány:
2–30 °C

B. kép
Ez a kép nem szokatlan, ha Ön terhes, és a tesztet a menstruáció
esedékességének napján vagy akörül végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor
még viszonylag alacsonyak.
C. kép
Ez a kép szintén „Terhes” eredményt jelez.
Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése
előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.
• A „Nem terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől
számított 10 percen belül egy kék vonal jelenjen meg az ellenőrző
ablakban, illetve egy „-” szimbólum az eredményjelző ablakban.
Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is
fennáll, akkor olvassa el a 10. kérdést.
Meddig
lesz látható az eredmény?
8
Az eredmény a teszt elvégzésétől számítva legfeljebb 10 percig bármikor
leolvasható. A 10. perc letelte után az eredményben bekövetkező
bármilyen változást ﬁgyelmen kívül kell hagyni.
9 A teszt szerint terhes vagyok. Mit kell tennem?
Ha a teszt szerint Ön terhes, akkor keresse fel orvosát, aki ellátja a
további teendőkkel kapcsolatos tanácsokkal.
10 A teszt szerint nem vagyok terhes. Mit kell tennem?
Lehet, hogy nem terhes, de az is előfordulhat, hogy a terhességi hormon
szintje nem volt elég magas a kimutatáshoz, vagy Ön rosszul számította
ki menstruációja esedékességét. Ha a menstruációja már esedékes lenne,
akkor 3 nap múlva ismételje meg a tesztet, ha a terhesség gyanúja
továbbra is fennáll. Ha ez a teszt is „Nem terhes” eredményt adott,
és a menstruációja még mindig nem kezdődött meg, akkor keresse
fel orvosát.
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