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DIGITAL
• Ако се тествате от деня на очакваната менструация, можете да го направите по всяко време на
деня, за да проверите дали сте бременна.
• Ако се тествате преди деня на очакваната менструация, използвайте първата си сутрешна урина.
• За да получите точни резултати от индикатора за зачатие, трябва да използвате първата си
сутрешна урина.
• Избягвайте приемането на големи количества течности преди тестването.
Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите тест.

Тест за бременност
С индикатор за зачатие

1 НАПРАВЕТЕ ТЕСТА

Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от фолиевата опаковка и отстранете синята
капачка. Използвайте тестовия стик веднага.
ИЛИ
ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА СТРУЯ УРИНА

ИЛИ

• Поставете само абсорбиращия накрайник
за проба, ориентиран надолу, в струята на
урината си само за 5 секунди.

СЪБЕРЕТЕ ПРОБА ОТ УРИНАТА СИ В
ЧИСТ И СУХ КОНТЕЙНЕР
• Поставете само
абсорбиращия накрайник за
проба, ориентиран надолу, в
урината, както е показано,
само за 20 секунди.

• Внимавайте да не намокрите останалата
част от тестовия стик.
• Можете да поставите капачката на
мястото й и да оставите тестовия стик
върху равна повърхност.

5

• Можете да поставите отново
капачката и да оставите
тестовия стик върху равна
повърхност.

20

секунди

секунди

2 ИЗЧАКАЙТЕ...

По време на тестването
никога не дръжте
тестовия стик с
абсорбиращ накрайник
за проба, ориентиран
нагоре.

• Символът за изчакване ще мига, за да покаже, че тестът работи.
• Когато символът за изчакване спре да мига, резултатът ви ще се появи. Ако символът за изчакване не се
появи, след като сте използвали теста, вижте грешки в тестовете от „Въпроси и отговори“.

3 ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТА СИ
Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL има индикатор за зачатие, който
показва прогнозния момент на зачеване. Тази информация се показва на дисплея
заедно с резултата „Бременна сте“.
• В рамките на 3 минути дисплеят ще покаже вашия резултат.
• Резултатът „Бременна сте“ може да се появи на дисплея преди резултата на
индикатора за зачатие. Изчакайте, докато символът за изчакване спре да мига,
за да видите резултата на индикатора за зачатие. Това може да отнеме до 3 минути.
• Някои резултати може да се покажат и след 1 минута.
• Резултатът ви ще остане на дисплея за около 24 часа.
• Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се консултирате със своя лекар,
който да ви посъветва какво да предприемете след това. Вашият лекар ще изчи сли
етапа на бременността ви на базата на първия ден от последната ви менструация.
• Зачеването се получава около 2 седмици преди следващата очаквана менструация.
Индикаторът за зачатие дава прогнозен момент на зачеване.
• Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване.
Прогнозата се базира на нивото на хормона на бременността, hCG (човешки хорион
гонадотропин), в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и
поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи
резултати. Точността на резултата „Бременна сте“/„Не сте бременна“ е над 99%,
когато се тествате от деня на очакваната менструация.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Как работи тестът за бременност Clearblue®

1 DIGITAL?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на
бременността hCG (човешки хорион гонадотропин).
Количеството на hCG в тялото се повишава по време на
ранна бременност. Clearblue® може да разпознава малки
количества от този хормон в урината ви (чувствителността
на този тест е 25 mIU/ml). Въз основата на нивото на hCG в
урината ви индикаторът за зачатие прогнозира момента на
зачеване.
®
2 Колко е точен тестът за бременност Clearblue
DIGITAL в разпознаването на бременност?
При лабораторни изпитвания тестът за бременност Clearblue®
DIGITAL е с точност над 99% при разпознаване на
бременност, когато се използва от деня на очакваната
менструация. Ако се тествате преди деня на очакваната
менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак
има шанс да сте бременна. Вижте въпрос 4.
Колко точен е индикаторът за зачатие на теста
3 за бременност Clearblue® DIGITAL?
Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на
момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на
hCG в урината ви. Нивото на hCG се различава при
различните жени и поради това е възможно понякога
индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати.
Установено е, че индикаторът за зачатие е 97% в
съответствие с извършено впоследствие ултразвуково
изследване (11–13 седмици). На базата на проучвания на
187 жени, при които резултатите (1–2, 2–3, 3+ седмици след
зачеване) са сравнени с ултразвуково изследване. Ако се
тествате повече от 6 седмици след зачеването, индикаторът
за зачатие може да покаже неочаквани резултати. Това се
дължи на факта, че нивото на hCG в урината е твърде
високо, за да може тестът да покаже точна прогноза за
времето, изминало от момента на зачеването.
Кога мога да се тествам с теста за бременност
4 Clearblue® DIGITAL?
Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL може да се
използва до 5 дни преди закъснението на менструацията
(което е 4 дни преди очакваната менструация). Ако се
тествате преди деня на очакваната менструация и получите
резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте
бременна. Вижте таблицата по-долу за резултати от
клинични изпитвания на теста за бременност Clearblue®
DIGITAL с проби на ранна бременност.

Ранно тестване
Брой дни преди
очакваната
менструация

5

6

7

% проби от бременни
жени с резултат
„Бременна сте“

-1
98%
-2
97%
-3
90%
-4
65%
Ако резултатът е „Не сте бременна“, но вие все още
подозирате бременност, вижте въпрос 10.
За да разберете кога да очаквате менструацията си,
изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като

8

Как да тълкувате резултатите
Резултати

1-2

2-3

3+

Как лекарят ви ще датира бременността
(на основата на 28-дневен цикъл)*

Време от зачеването
Резултатът ви е „Не сте бременна“
вижте въпрос 10 от „Въпроси и
отговори“.

-

Резултатът ви е „Бременна сте“
и сте заченали преди около
1–2 седмици.

3–4 седмици

Резултатът ви е „Бременна сте“
и сте заченали преди около
2–3 седмици.
Резултатът ви е „Бременна сте“
и сте заченали преди повече от
3 седмици.

4–5 седмици
5+ седмици

*Лекарят ви ще датира бременността от първия ден на последната ви менструация,
а не от момента на зачеването.

Грешки в тестовете
Прочетете раздела „Грешки в тестовете“, ако сте използвали тестовия стик и
дисплеят не показва никой от резултатите на тази страница.

преброите дните от първия ден на менструацията до деня
по-късно може да получите резултат „Не сте бременна“
преди началото на следващата менструация.
или менструацията ви да дойде). Това може да се дължи
• Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид
на естествено прекъсване на бременността през ранните
най-дългия цикъл през последните месеци преди
етапи, известно е като „ранно прекъсване на
тестването.
бременността“, което за съжаление не е рядко срещано,
• Ако нямате представа кога да очаквате менструацията си,
тъй като 1 от всеки 4 бременности завършва с ранно
препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след
прекъсване на бременността. Ако получите неочаквани
последния път, когато сте имали сексуален контакт без
резултати, консултирайте се с лекаря си за съвет.
предпазни средства.
Тествах се преди това и резултатът беше
9
Може ли лекарство или медицинско състояние
„Бременна сте“. Тествах се отново и според
да повлияе на резултата?
индикатора за зачатие броят седмици след
• Винаги четете инструкциите на производителя на всички
зачеването ми е намалял. Какво да правя?
лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
Ако сте се тествали според инструкциите, като сте
• Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, могат да
използвали първата сутрешна урина и в двата случая, и
дадат подвеждащи резултати (такива лекарства за
индикаторът за зачатие е показал неочаквани резултати,
забременяване обикновено се поставят с инжекция
трябва да се консултирате с лекаря си.
и тестването твърде скоро след приема им може да
10 Тестът показва, че не съм бременна.
покаже фалшив резултат „Бременна сте“).
Какво да правя?
• Друг тип терапии за забременяване (например кломифен
Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на
цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви
бременността все още да не е достатъчно високо, за да
(напр. контрацептивни таблетки) не би трябвало да
може да бъде разпознато, или може да сте изчислили
повлияят на резултата.
погрешно деня на очакваната менструация.
• Ако наскоро сте спрели да приемате хормонални
• Ако сте се тествали рано, тествайте се отново, когато се
контрацептиви или се подлагате на терапии за
очаква менструацията ви.
забременяване, като кломифен цитрат, цикълът ви може
• Ако менструацията ви закъснява, тествайте се отново
да е нередовен, което да доведе до тестване
след 3 дни. Ако отново получите резултат „Не сте
твърде скоро.
бременна“ и все още нямате менструация,
• Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила
консултирайте се със своя лекар.
напълно плода), може да получите фалшив резултат
„Бременна сте“.
• Ако наближавате менопауза, може да получите фалшив
ГРЕШКИ В ТЕСТОВЕТЕ
резултат „Бременна сте“ дори ако не сте бременна.
Грешка с книжка – възникнала е грешка при
• При ектопична бременност и овариални кисти могат да се
тестването. Причината може да е, че:
получат подвеждащи резултати.
• Aбсорбиращият накрайник за проба не е бил
• При многоплодна и ектопична бременност може да се
ориентиран надолу или тестовият стик не бил поставен
получат подвеждащи резултати на индикатора за зачатие.
върху равна повърхност след прилагане на урината.
Ако получите неочаквани резултати, трябва да се
• Приложено е твърде голямо или твърде малко
консултирате с вашия лекар.
количество урина.
Тестът показва, че съм бременна.
Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов
Какво да правя?
тест и се постараете да следвате точно инструкциите.
Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се
Празен дисплей – Тестът не е извършен, както
консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да
се очаква. Това може да се дължи на неспазване
предприемете след това. Индикаторът за зачатие дава само
на инструкциите. Ще трябва да извършите друг тест.
прогноза за момента на зачеване. Лекарят ви ще изчисли
Следвайте внимателно инструкциите за употреба.
етапа на вашата бременност на базата на първия ден от
последната ви менструация. Зачеването се получава около
2 седмици преди следващата очаквана менструация.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИЯ ТЕСТ
Тестът показва, че съм бременна, но не смятам,
Отстранете батерията, преди да изхвърлите тестовия стик.
че съм заченала тогава, когато индикаторът за
Изхвърлянето на батерията трябва да се извърши
зачатие показва. Това възможно ли е?
съгласно подходяща схема за рециклиране. За да я
Индикаторът за зачатие е с 93% точност, когато се тества
отстраните, пъхнете монета в слота в края и завъртете, за
първата сутрешна урина. Някои лекарства или медицински
да отворите задната част на тестовия стик. Ако батерията
състояния може да повлияят на резултата. Вижте въпрос 5.
не се вижда, плъзнете държача на батерията навън по
посока на стрелката, за да улесните отстраняването.
Предходен тест показа „Бременна сте“, но се
Внимание: Не разглобявайте, не презареждайте или не
тествах отново и получих резултат „Не сте
изхвърляйте батериите в огън. Изхвърлете останалата
бременна“ или менструацията ми дойде. Какво
част от стика съгласно съответната схема за рециклиране
означава това?
на електрическо оборудване. Не изхвърляйте
Макар че тестът е с над 99% точност при разпознаване на
електрическо оборудване в огън.
хормона на бременността от деня на очакваната
менструация, е възможно да получите резултат „Бременна
сте“ и по-късно да установите, че не сте бременна (т.е.

Това устройство отговаря на изискванията за електромагнитни емисии на EN61326. Следователно неговите електромагнитни емисии са ниски. Не се очакват смущения от друго електрическо
оборудване. Този тест не трябва да се използва в близост до източници на силно електромагнитно излъчване, например мобилни телефони, тъй като те могат да попречат на правилната работа
на теста. За да избегнете формиране на електростатичен разряд, не използвайте теста в много суха среда, особено такава, в която има синтетични материали.
0843 Домашен тест за бременност. Да не се приема вътрешно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Оставете на стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се
съхранява в хладилник. Да не се използва, ако фолиевата опаковка, съдържаща тестовия стик, е повредена. Да не се използва тестов стик с изтекъл срок на годност.
Този продукт съдържа батерии. Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби. Инструкциите са за модел CB9A002.
Не използвайте
повторно

www.clearblue.com
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Партиден номер

Производител

Температурно
ограничение 2ºC–30ºC

Да се използва
до дата:

Направете справка с
инструкциите за употреба.

