Magyar

Terhességi teszt

•
•

Rendkívül korai

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

• A tesztet legfeljebb 6 nappal a kimaradt
menstruáció előtt, azaz 5 nappal az
esedékes menstruáció előtt végezheti el.

Színváltó vég

• Ha az esedékes menstruáció előtt használja
a tesztet, akkor ezt a napi első vizelettel
végezze el. Egyéb esetben a tesztet a nap
folyamán bármikor elvégezheti.

5

másodperc

ELLENŐRZŐ ABLAK

• Távolítsa el a fóliacsomagolást, és vegye le a
kupakot. Azonnal használja fel a tesztcsíkot.

VIZELETSUGÁR
A színváltó véget
5 másodpercen
keresztül
folyamatosan a
vizeletsugárban
kell tartani.

VAGY
BEGYŰJTÖTT
MINTA
Várjon
másodperc
20 másodpercet,
miután
észreveszi, hogy
Teljesen
merítse le csak a színváltó vég
a hegyet
rózsaszínre vált.

20

B

3 Olvassa le az ered
eredményt

• A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott
folyadékbevitelt.

2 A teszt elvégzése

A

perc

Válasszon tesztelési módszert

A Tartsa a színváltó véget a vizeletsugárba
5 másodpercig.
VAGY
B Teljesen merítse el csak a hegyet a tiszta,
száraz tartályba begyűjtött vizeletben
20 másodpercig.
• Ha a színváltó vég nem vált teljesen
rózsaszínre, olvassa el a 7. kérdést.
• Helyezze vissza a kupakot, és fektesse a
tesztcsíkot lapos felületre.
• Indítsa el az időzítőt.

Kérdések és válaszok
1 Hogyan működik a Clearblue teszt?
Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriogonadotropin) nevű terhességi hormont termel. A teszt a hCG
hormont már kis mennyiségben is kimutatja a vizeletből (a vizsgálat érzékenysége 10 mIU/ml).
2 Mikor végezhetem el a Clearblue Rendkívül korai tesztjét?
A tesztet legfeljebb 6 nappal a kimaradt menstruáció előtt, azaz 5 nappal az esedékes menstruáció előtt lehet
elvégezni. Ha a menstruáció várható időpontja előtt végzi el a tesztet, és „Nem Terhes” eredményt kap, még
mindig fennáll az esélye annak, hogy Ön mégis terhes. Az alábbi táblázatban korai terhességi mintákon végzett
laborvizsgálat eredményét láthatja.
Korai tesztelés
Az esedékes menstruáció
előtti napok száma
Terhes nők mintáinak
százalékos aránya, akik
„Terhes” eredményt kaptak

NEM TERHES

HA KÉT CSÍKOT LÁT, ÖN TERHES

•FONTOS: A színváltó vég azonnal
rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy
vizeletet szív magába.
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3 A teszt szerint terhes vagyok. Mit kell tennem?
Keresse fel orvosát, aki ellátja a további teendőkkel kapcsolatos tanácsokkal.
4 A teszt szerint nem vagyok terhes, de én ennek ellenére azt gondolom, hogy terhes lehetek. Mit kell tennem?
Lehetséges, hogy nem terhes, vagy a hCG szintje még nem elég magas az észleléshez, vagy elszámolta a
várható menstruáció esedékességének napját. Ha túl korán végezte el a tesztet, ismételje meg a menstruáció
esedékességének napján. Ha a menstruációja már esedékes lenne, akkor 3 nap múlva ismételje meg a tesztet.
Ha ez a teszt is „Nem Terhes” eredményt adott, és a menstruációja még mindig nem kezdődött meg, akkor
keresse fel orvosát.
5 Egy korábbi teszt azt jelezte, hogy terhes vagyok, de az újabb teszt szerint nem vagyok terhes,
vagy menstruálni kezdtem. Lehetséges ez?
Noha a teszt 99% feletti pontossággal mutatja ki a terhességi hormont a menstruáció esedékességének első
napjától, mégis lehetséges, hogy „Terhes” eredményt kapott, de később kiderül, hogy mégsem terhes (azaz
később egy „Nem Terhes” eredményt kaphat, vagy megjöhet a vérzése). Ennek oka lehet természetes vetélés a
terhesség korai szakaszában, melyet korai vetélésnek nevezünk. Sajnos ez nem ritka jelenség, hiszen minden
4 terhességből 1 korai vetéléssel ér véget. Ha váratlan eredményt kap, kérjen tanácsot az orvosától.
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MINDEGY, HOGY MENNYIRE
HALVÁNYAK VAGY SÖTÉTEK A CSÍKOK.
• Az ellenőrző ablakban található csík gyorsan
megjelenhet, de az eredmény leolvasása előtt
3 percet KELL várni.
Ha a kék csík nem jelenik meg az ellenőrző ablakban,
akkor a teszt nem működött (lásd a 8. kérdést).
• Ha az Ön eredménye „Nem Terhes”, olvassa el a 4.
kérdést.

• Ha az Ön eredménye „Terhes”, olvassa el a 3. kérdést.
• Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor
olvassa el a 9. kérdést.
FONTOS! A teszt elvégzésétől számított
10 percen belül olvassa le az eredményt. Az ezután
bekövetkező változásokat ne vegye ﬁgyelembe.

6 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?
A tesztelés kivitelezése előtt mindig olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói
használati utasítást.
A hCG-tartalmú gyógyszerek befolyásolhatják az eredményt. Félrevezető eredményt okozat a méhen kívüli
terhesség és az is, ha a közelmúltban terhes volt, még akkor is, ha nem töltötte ki a terhesség teljes időszakát.
Ha Ön a menopauza időszakában vagy ennek közelében van, akkor tévesen kaphat „Terhes” eredményt.
A tesztet nem befolyásolhatják a klomifén-citrátot tartalmazó hormonterápiák, a fájdalomcsillapítók, az
alkohol, az antibiotikumok vagy a fogamzásgátló tabletta. Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.
7 A teszt használata közben a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?
Lehet, hogy nem használt elég vizeletet; ha azonban a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik
a kék csík az ellenőrző ablakban, akkor a teszt működött. Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül
nem jelenik meg a kék csík az ellenőrző ablakban, akkor olvassa el a 8. kérdést.
8 Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a kék csík. Mit kell tennem?
Ha már több mint 10 perc eltelt a teszt elvégzése óta, akkor a teszt nem működött. 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.
Végezzen újabb vizsgálatot egy új tesztcsíkkal, és gondosan kövesse az utasításokat. Fogja fel vizeletét,
és használja a „Begyűjtött minta” módszert.
9 Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?
Tekintse meg az „Olvassa le az eredményt” című szakaszban látható képeket.
A kép: Az Ön eredménye „Nem Terhes”. Ha ennek ellenére azt gondolja, hogy terhes, olvassa el a 4. kérdést.
B-D kép Az Ön eredménye „Terhes”. Az eredményjelző ablakban látható csík megjelenése változó lehet,
de az eredmény szerint Ön terhes, függetlenül attól, hogy a csík mennyire halvány vagy sötét.
B kép: Ez akkor valószínű, ha a tesztet a menstruáció esedékessége előtt végzi, amikor a hCG-szint még
viszonylag alacsony lehet.
C kép: Ez akkor gyakori, ha a tesztet a menstruáció esedékességének napján vagy e körül végzi.
D kép: Ez nagyobb valószínűséggel akkor fordul elő, ha a tesztet néhány nappal a menstruáció
esedékességének napja után végzi el, amikor a hCG-szint már magasabb.
Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot,
és gondosan tartsa be az utasításokat.

www.clearblue.com
Ha termékkel kapcsolatos kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
az alábbi címen: –
A további lépések, információk és a terhességgel kapcsolatos általános tanácsok tekintetében
keresse fel honlapunkat: www.clearblue.com
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 hulladékba.
Ne szerelje szét az eszközt! Apró alkatrészeket tartalmaz. Ne nyelje le az eszköz egyik részét sem.
Ha véletlenül lenyelik valamelyik részét, orvoshoz kell fordulni.

Gyártó
Gyártási szám
Lejárati dátum

Ne használja újra!
In vitro diagnosztikai
orvosi eszköz
Hőmérséklet-tartomány:
2°C–30°C
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Kupak
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Az eredmény leolvasása előtt
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1 Mikor lehet használni a tesztet?

