Български

Тест за бременност

•
•

Бързо откриване

1 Преди да

Капачка

Над 99% точност след деня на очакваната менструация.
Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите тест.

Променящ цвета си връх

3

започнете

минути

Може да е полезно до
вас да има часовник,
когато правите теста.
Можете да се
тествате по всяко
време на деня след
деня на очакваната
менструация.

Въпроси и отговори

Дисплей с резултат

Контролен дисплей

3 Отчетете

резултата

2 Извършете теста
Когато сте готова за тестването,
отстранете фолиевата опаковка
и отстранете капачката.
Използвайте тестовия стик
веднага.
Можете да тествате директно
под струя урина или да
потопите в проба урина,
събрана в чист и сух съд.
• Дръжте променящия цвета си
връх ориентиран надолу под
струята урина или в събрана
проба урина, както е показано,
за не по-малко от 5 секунди.
• Променящият цвета си връх
бързо ще се оцвети в розово,
което означава, че се
абсорбира урина.
Продължете да държите
променящия цвета си връх
в урината за не по-малко от
5 секунди.

ИЗЧАКАЙТЕ 3 МИНУТИ.
Когато тестът започне да работи, ще видите как започва(т)
да се появява(т) синя(и) линия(линии).

5

Продължете да
държите променящия
цвета си връх в
урината за не по-малко
от 5 секунди.
Струя урина

секунди

ИЛИ

Започнете да отброявате
5 секунди, веднага щом
променящият цвета си
връх порозовее.

Събрана проба

• Дръжте променящия цвета си връх ориентиран надолу или
поставете тестовия стик хоризонтално върху равна повърхност,
докато настъпи моментът за отчитане на резултата и се появи синя
линия на контролния дисплей.
• Можете да поставите капачката на мястото ѝ.
• Ако променящият цвета си връх не се оцвети изцяло в розово,
вижте въпрос 5.

1 Каква е степента на точност на Clearblue?
Clearblue е с над 99% точност при лабораторни тестове, когато се използва
след деня на очакваната менструация.
2 Как работи тестът Clearblue?
Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG
(човешки хорион гонадотропин). Количеството на hCG в тялото ви се
повишава по време на ранна бременност. Тестът за бързо откриване
Clearblue може да открива малки количества от този хормон в урината
(чувствителността на този тест е 25 mIU/ml).
3 Не съм сигурна кога се очаква следващата ми менструация.
Как да знам, че извършвам тестването в правилния момент?
За да разберете кога се очаква следващата ви менструация, изчислете
продължителността на цикъла си, като преброите дните от първия ден на
менструацията си до деня преди започването на следващата менструация.
• Ако имате нередовен цикъл, трябва да използвате най-продължителния
цикъл от последните месеци преди тестването.
Ако резултатът е „Не сте бременна“, но все още подозирате, че сте
бременна, вижте въпрос 10.
4 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе
на резултата?
• Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства,
които приемате, преди да извършите теста.
• Лекарства за фертилност, съдържащи hCG, могат да доведат до
подвеждащи резултати (такива лекарства за фертилност обикновено се
поставят с инжекция и тестването твърде скоро след приема им може да
покаже фалшив резултат „Бременна сте“).
• Друг тип терапии за фертилност (например кломифен цитрат),
обезболяващи и хормонални контрацептиви (напр. контрацептивни
таблетки) не би трябвало да повлияят на резултата.
• Ако наскоро сте спрели да използвате хормонална контрацепция или
използвате терапии за фертилност, като например кломифен цитрат,
менструацията ви може да е нередовна, което да доведе до твърде
ранно тестване.
• Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила напълно
плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сте“.
• Ектопична бременност, овариални кисти, менопауза и някои много редки
медицински състояния могат да доведат до подвеждащи резултати.
• Ако получите резултат „Бременна сте“, е възможно по-късно да откриете,
че вече не сте бременна поради естествено прекратяване на
бременността, което може да се случи в ранните стадии.
Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с
вашия лекар.
5 Използвах теста за бременност, но променящият цвета си
връх не се оцвети изцяло в розово. Какво трябва да направя?
Ако променящият цвета си връх не се е оцветил изцяло в розово, може да
не сте приложили достатъчно урина. Ако обаче синята линия на
контролния дисплей се появи в рамките на 10 минути от извършването на
теста, това означава, че тестът е проработил. Ако на контролния дисплей
не се появи синя линия в рамките на 10 минути от извършването на теста,
вижте въпрос 6.

Можете да отчетете
резултата си на дисплея
с резултат.
На контролния дисплей
трябва да има синя
линия, когато отчитате
резултата си. Тази
линия показва, че
тестът е проработил.
Резултат „Бременна сте“
може да се появи след
1 минута, когато се
тествате след деня на
закъснение на
менструацията ви (който
е денят след деня на
очакваната менструация).
Трябва да изчакате не
по-малко от 3 минути, за
да се потвърди резултат
„Не сте бременна“
(вижте въпрос 8).
Ако не виждате синя
линия на контролния
дисплей, тестът не е
проработил (вижте
въпрос 6).

Не сте бременна

Бременна сте

Ако резултатът е
„Не сте бременна“,
вижте въпрос 10.

Изображение A

Производител

Не използвайте повторно

Партиден номер

Медицинско изделие
за инвитро диагностика
Температурно ограничение
2ºC – 30ºC

Да се използва до дата

Изображение C

Няма значение дали едната от линиите, образуващи символа
„+“, е по-светла или по-тъмна от другата – резултатът е
„Бременна сте“.

6 Използвах теста за бременност, но на контролния дисплей
не се появи синя линия. Какво трябва да направя?
Ако на контролния дисплей не се появи синя линия в рамките на 10 минути
от извършването на теста, тестът не е проработил. Това може да се дължи
на следното:
• Променящият цвета си връх не е бил ориентиран надолу или
тестовият стик не е бил поставен хоризонтално върху равна
повърхност, след като е била приложена урината.
• Използвано е твърде голямо или твърде малко количество урина.
Необходимо е да подложите на проба урина за 5 секунди.
Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов тестов стик и се
постараете да спазвате инструкциите. Ако желаете, можете да съберете
урина в чист и сух съд и да потопите само променящия цвета си връх за
5 секунди.
7 Какво да правя, ако не съм сигурна в резултата?
• За да бъде резултатът ви „Бременна сте“, трябва да се появи синя линия
на контролния дисплей и символ „+“ на дисплея с резултат в рамките на
10 минути след извършването на теста.
Външният вид на символа „+“ на дисплея с резултат може да се различава,
но линиите, които образуват символа „+“, и линията на контролния дисплей
трябва да имат еднаква ширина (вижте изображения А – С).
Изображение A
По-вероятно е да се появи, когато сте бременна и се тествате повече от
няколко дни след закъснялата менструация, тъй като нивата на hCG са
по-високи.
Изображение B
Не е необичайно, когато сте бременна и се тествате в или около деня на
закъснялата менструация, тъй като нивата на hCG все още са относително ниски.
Изображение C
Дори ако е бледо, пак означава резултат за наличие на бременност.
Ако все още не сте сигурна в резултата, необходимо е да изчакате поне
3 дни, преди да се тествате отново, като се постараете да следвате
инструкциите точно.

За самостоятелно тестване у дома. Само за инвитро диагностика.
Да не се приема вътрешно. Резултат след 1 минута. Да се съхранява на
място, недостъпно за деца. Да се съхранява между 2°С – 30°C.
Оставете на стайна температура за 30 минути, преди да се тествате,
ако се съхранява в хладилник. Да не се използва, ако фолиевата опаковка
е повредена. Да не се използва след изтичане на срока на годност.
Да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Не разглобявайте изделието.
Съдържа дребни части. Не поглъщайте компоненти на това изделие.
При случайно поглъщане потърсете медицинска помощ.

Изображение B

Ако резултатът е „Бременна сте“, вижте въпрос 11.
Ако все още не сте сигурна в резултата, вижте
въпрос 7.

ВАЖНО! Отчетете резултата в рамките на 10 минути след
извършването на теста.
Не вземайте под внимание промените в резултата след този период.

8

9

10

11

• За да бъде резултатът ви „Не сте бременна“, трябва да се появи синя
линия на контролния дисплей и символ „-“ (минус) на дисплея с
резултат в рамките на 10 минути от извършването на теста.
Ако резултатът ви е „Не сте бременна“ и все пак се съмнявате,
че сте бременна, вижте въпрос 10.
Кога мога да отчета резултата?
Резултат „Бременна сте“ може да се покаже дори след 1 минута, когато
се тествате от деня на закъснялата менструация (който е денят след
деня на очакваната менструация). Уверете се, че на контролния дисплей
има синя линия, преди да отчетете резултата си. Трябва да изчакате
3 минути, за да се потвърди резултат „Не сте бременна“. Ако на
контролния дисплей не се появи синя линия в рамките на 10 минути,
тестът не е проработил (вижте въпрос 6).
Колко време трябва да мине, за да отчета резултата?
Резултатът може да се отчете по всяко време в интервала между 3 и
10 минути. След изтичане на 10 минути всяка промяна в резултата не
трябва да се взима под внимание.
Тестът ми показва „Не сте бременна“. Какво трябва
да направя?
Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността
все още да не е достатъчно високо, за да може да бъде открито, или
може да сте изчислили погрешно деня на очакваната менструация.
• Ако сте се тествали рано, тествайте се отново, когато се очаква
менструацията ви.
• Ако менструацията ви закъснява, тествайте се отново след 3 дни.
Ако отново получите резултат „Не сте бременна“ и все още нямате
менструация, консултирайте се със своя лекар.
Тестът ми показва „Бременна сте“. Какво трябва
да направя?
Ако тестът показва, че сте бременна, трябва да се консултирате със своя
лекар, който да ви посъветва какво да предприемете след това.
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За следващи стъпки, информация и общи съвети,
свързани с въпроси на бременността, посетете нашия
уебсайт на адрес: www.clearblue.com
Дистрибутор: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH:
Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия.
Tel: 01-3444-800; E-mail: info.hr@orbico.com
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
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