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Тест за бременност

•
•

Ултра ранен

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

3

1 Кога да се тествате
Капачка

ИЗЧАКАЙТЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 3 МИНУТИ
Преди да отчетете резултата

минути
• Тествайте се до 6 дни преди деня на
пропуснатата менструация (т.е. 5 дни преди
деня на очакваната менструация).
• Ако се тествате преди деня на очакваната
менструация, използвайте първата урина за
деня. В противен случай можете да се тествате
по всяко време на деня.
• Не пийте много течности, преди да си
направите теста.

Променящ цвета си връх

3 Отчетете резултата
ДИСПЛЕЙ С РЕЗУЛТАТ
Д

КОНТРОЛЕН ДИСПЛЕЙ
Д

2 Направете теста
СТРУЯ УРИНА

A

Трябва да задържите
променящия цвета си
връх в струята урина
в продължение на не
по-малко от
5 секунди.

5

секунди

ИЛИ

B

СЪБРАНА ПРОБА

20
секунди
Потопете
изцяло само
върха

Започнете да
отброявате 20-те
секунди, веднага
щом променящият
цвета си връх се
оцвети в розово.

• Свалете фолиевата опаковка и капачката.
Използвайте тестовия стик веднага.

Избиране на метода на тестване
• ВАЖНО: Променящият цвета си връх ще се
оцвети незабавно в розово, което означава, че
се абсорбира урина.
A Задръжте променящия цвета си връх в струята
урина в продължение на не по-малко от 5 секунди.
ИЛИ
B Потопете изцяло само върха в пробата от урина,
която сте събрали в чист и сух съд, в
продължение на не по-малко от 20 секунди.
• Ако променящият цвета си връх не се оцвети
изцяло в розово, вижте въпрос 7.
• Сложете отново капачката и поставете тестовия
стик хоризонтално върху равна повърхност.
• Започнете да отброявате.

НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Изображение А

АКО ВИЖДАТЕ ДВЕ ЛИНИИ, ВИЕ СТЕ БРЕМЕННА

Изображение В

Изображение C

Изображение D

НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО БЛЕДИ
ИЛИ ТЪМНИ СА ЛИНИИТЕ.

• На контролния дисплей може бързо да започне да
се показва линия, но ТРЯБВА да изчакате 3
минути, преди да отчетете резултата.
Ако не виждате синя линия на контролния дисплей,
тестът не е проработил (вижте въпрос 8).
• Ако резултатът е „Не сте бременна“,
вижте въпрос 4.

• Ако резултатът е „Бременна сте“, вижте въпрос 3.
• Ако все още не сте сигурна в резултата,
вижте въпрос 9.
ВАЖНО! Отчетете резултата в рамките на 10 минути
след извършването на теста. Не вземайте под
внимание промените в резултата след този период.

Въпроси и отговори

Ранно тестване
Брой дни преди
очакваната менструация
% проби от бременни жени с
резултат „Бременна сте“
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3 Тестът ми показва „Бременна сте“. Какво трябва да направя?
Трябва да посетите лекаря си, който може да Ви посъветва какви стъпки трябва да предприемете.
4 Тестът ми показва „Не сте бременна“, но аз все пак си мисля, че може и да съм.
Какво трябва да направя?
Може да не сте бременна или нивото на hCG може все още да не е достатъчно високо, за да бъде открито, или може
да не сте изчислили правилно 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.
5 Предходен тест показа „Бременна сте“, но се тествах отново и получих резултат „Не сте
бременна“ или менструацията ми дойде. Какво означава това?
Макар че тестът е с над 99% точност при откриване на 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. по-късно може да
получите резултат „Не сте бременна“ или менструацията Ви да дойде). Това може да се дължи на естествено
прекъсване на бременността през ранните етапи, известно като „ранно прекъсване на бременността“, което за
съжаление не е рядко срещано, тъй като 1 от всеки 4 бременности завършва с ранно прекъсване на бременността.
Ако получите неочаквани резултати, обърнете се към лекаря си за съвет.

www.clearblue.com
За следващи стъпки, информация и общи съвети, свързани с въпроси на бременността,
посетете нашия уебсайт на адрес: www.clearblue.com
За самостоятелно тестване у дома. Само за инвитро диагностика. Да не се приема вътрешно.
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 обичайните битови отпадъци. Не разглобявайте.
Съдържа дребни части. Не поставяйте в устата си никой от компонентите на устройството.
Ако се погълне случайно, потърсете медицинска помощ.

6 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?
Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате, преди да направите теста.
Лекарства, които съдържат hCG, може да повлияят върху резултата. Ектопичната бременност и скорошната
бременност, дори ако не е протекла до край, могат да доведат до подвеждащи резултати. Ако сте в менопауза или тя
наближава, може да получите фалшив резултат за бременност дори ако не сте бременна. Хормоналните терапии,
съдържащи кломифен цитрат, болкоуспокояващите, алкохолът, антибиотиците или контрацептивните таблетки не би
трябвало да влияят върху резултата от теста. Ако получите неочаквани резултати, обсъдете ги с лекаря си.
7 Когато използвах теста, променящият цвета си връх не порозовя напълно.
Какво трябва да направя?
Може би не сте използвали достатъчно количество урина; ако обаче синята линия се покаже на контролния дисплей в
рамките на 10 минути от извършването на теста, той е проработил. Ако на контролния дисплей не се появи синя линия
в рамките на 10 минути от извършването на теста, вижте въпрос 8.
8 Направих теста, но на контролния дисплей не се появи синя линия. Какво трябва да направя?
Ако са минали повече от 10 минути, откакто сте направили теста, той 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.
Тествайте се отново, като използвате нов тестов стик, като се погрижите да изпълните инструкциите. Можете да
съберете проба от урината си и да се тествате, като използвате метода „Събрана проба“.
9 Какво да правя, ако не съм сигурна в резултата?
Вижте изображенията от раздел „Отчетете резултата“.
Изображение A: Резултатът Ви е „Не сте бременна“. Ако все пак считате, че може да сте бременна, вижте въпрос 4.
Изображения B-D Резултатът Ви е „Бременна сте“. Външният вид на линията в дисплея с резултат може да е
различен, но резултатът все пак е „Бременна сте“, независимо от това колко бледа или тъмна е тя.
Изображение B: Това е по-вероятно, когато се тествате преди очакваната менструация, когато нивата на hCG може да
са относително ниски.
Изображение С: Това е типично, когато се тествате в деня на очакваната менструация или около него.
Изображение D: Това е по-вероятно да се случи, ако се тествате повече от няколко дни след деня на очакваната
менструация, тъй като нивата на hCG са по-високи.
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.
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1 Как работи тестът Clearblue?
Когато сте бременна, тялото Ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хорион гонадотропин). Тестът
може да открива малки количества hCG в урината (чувствителността на теста е 10 mIU/ml).
2 Кога мога да се тествам с теста Clearblue Ултра ранен?
Можете да се тествате до 6 дни преди деня на закъснение на менструацията (т.е. 5 дни преди деня на очакваната
менструация). Ако се тествате преди очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все още има
шанс да сте бременна. Вижте таблицата по-долу за резултатите от лабораторно тестване с проби за ранна бременност.

