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Тест за бременност

Тестване

Ултра ранен

6 дни

6

преди

пропуснатата Ви менструация1

1

Ако тествате рано,
използвайте първата
урина за деня

Не пийте много
течности

В противен случай
тествайте по всяко време

преди тестване

Отчетете
резултата в
рамките на
10 минути

5

в събрана
проба
от урина

или

секунди

20
секунди

ВАЖНО: напълно потопете върха, както е показано

3

Изчакайте

ВАЖНО: Променящият цвета си връх ще се
оцвети незабавно в розово, което означава, че
се абсорбира урина. Започнете отчитането на
времето веднага щом видите, че променящият
цвета си връх става розов.
Сложете отново капачката и поставете тестовия
стик хоризонтално върху равна повърхност. Ако
върхът не се оцвети изцяло в розово, вижте в
„Грешки в тестовете“.

Резултати

Бременна – ако резултатът Ви е „Бременна“, свържете се
с Вашия лекар.

3

Изображение А

Изображение B

Не сте бременна (вижте Q2).

Изображение C

минути

Ако не сте
сигурна в
резултата си,
вижте Q6.

На контролния дисплей
й може бързо
б
да
започне да се показва линия, но трябва да
ИЗЧАКАТЕ ЦЕЛИ 3 МИНУТИ, преди да
отчетете резултата си.
Ако не се появят сини линии, вижте
„Грешки в тестовете“.

?

Дисплей с
резултат

Контролен
дисплей

АКО ВИЖДАТЕ ДВЕ ЛИНИИ, ВИЕ СТЕ БРЕМЕННА. НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО БЛЕДИ ИЛИ ТЪМНИ СА ЛИНИИТЕ.
На контролния дисплей трябва да има синя линия, за да бъде валиден резултатът Ви. Ако няма, вижте в „Грешки в
тестовете“. ВАЖНО! Отчетете резултата си в рамките на 10 минути от тестването. Не вземайте под внимание промените
в резултата след този период.

Въпроси и отговори

1

Резултатът ми е „Бременна“. Какво трябва да направя? Посетете Вашия лекар, който може да Ви
посъветва какви стъпки да предприемете след това.
Възможно е да получите положителен резултат и да разберете по-късно, че вече не сте бременна
(вж. Q7).
2 Резултатът ми е „Не сте бременна“. Какво означава това? Може да не сте бременна или нивото
на хормона на бременността все още да не е достатъчно високо, за да бъде открит. Тествайте отново
след три дни. Ако този тест Ви даде резултат „Не сте бременна“ и менструацията Ви закъснее,
посетете Вашия лекар.
3 Колко рано мога да тествам? Този тест може да се използва в рамките на 6 дни преди пропуснатата
Ви менструация (5 дни преди очакваната Ви менструация). Тъй като обаче нивата на хормоните
варират при жените и в началото на бременността могат да бъдат много ниски, може да сте
бременна, но все пак да получите отрицателен резултат. Графиката по-долу показва процента на
бременностите, които са били открити при лабораторни тестове с ранни проби от урина при
бременност:
Дни преди пропуснатата
менструация
ру

-1

-2

-3

-4

Открити бременности >99% >99% >99% >99%

-5

-6

96%

79%

4 Как работи тестът Clearblue? Той открива хормона на бременността hCG (човешки
хорионгонадотропин) в урината. Чувствителността на теста е 10 mIU/ml. Той е над 99% точен при
лабораторни изследвания от деня, в който очаквате менструацията си.
5 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата? Преди да направите
теста, винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате.

!

10

минути

Направете теста
Извадете от фолиото, отстранете капачката и използвайте веднага. Поставете променящия цвета си връх:

в потока
на
урината

2

За самотестване.
самотестване
Преди тестване прочетете внимателно
тази листовка.

Лекарствата, съдържащи hCG, и някои редки медицински състояния могат да доведат до фалшиво
положителни резултати. Ектопична бременност или скорошна бременност, дори ако не е протекла
докрай, може да доведе 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, които се използват
най-често, алкохолът, антибиотиците или контрацептивните таблетки НЕ би трябвало да влияят върху
резултата от теста. Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с Вашия лекар.
6 Ако не съм сигурна в резултата си? Ако видите две сини линии в рамките на 10 минути след
тестването, сте бременна, без значение колко бледи или тъмни са линиите.
Резултат „Бременна“:
Изображение А Това е по-вероятно, когато се тествате, преди да очаквате менструацията, когато
нивата на hCG може да са относително ниски.
Изображение Б Може да видите това, ако правите тестове около деня, в който очаквате
менструацията, тъй като нивата на hCG може да са относително ниски.
Изображение В Може да видите това, ако тествате повече от няколко дни, след като пропуснете
менструацията, тъй като нивата на hCG са по-високи.
Ако все още не сте сигурна в резултата, е необходимо да изчакате поне 3 дни, преди да се тествате
отново, и да се постараете да спазвате инструкциите.
7 Предходен тест показа „Бременна“, но се тествах отново и получих резултат „Не сте бременна“
или менструацията ми започна. Какво означава това? Възможно е да получите положителен
резултат и да разберете по-късно, че вече не сте бременна. Това се нарича „ранна загуба на
бременност“, което не е необичайно и засяга около 1 на 4 бременности. Повечето жени могат да имат
здравословна бременност след това.

www.clearblue.com

Грешки в тестовете

Дисплей с Контролен
Променящият цвета си връх не става
дисплей
резултат
напълно розов.
Може да не сте приложили достатъчно урина.
Можете обаче да сте сигурна, че тестът работи, ако
контролната линия се появи в рамките на 10 минути
след тестването.
В рамките на 10 минути след тестването в
контролния прозорец не се появява синя линия.
Тестът не е дал резултат, вероятно защото е
използвана твърде много или твърде малко урина.
Тествайте отново, като използвате нов тест,
следвайки внимателно инструкциите.

Инструкции за „Ултра ранен тест Clearblue“, с надпис „CB14“ върху опаковката. За самостоятелно тестване у дома. Само за in vitro
диагностика. Да не се приема вътрешно. Да не се използва повторно. 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 опаковката от фолио е повредена. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Да се изхвърля
заедно с обичайните битови отпадъци. Не разглобявайте изделието. Съдържа дребни части. Не поставяйте в устата си никой от
компонентите на изделието. Ако се погълне случайно, потърсете медицинска помощ. Съобщете на Clearblue за всяко нараняване,
причинено от използването на този продукт.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47,
1213 Petit-Lancy, Geneva, Швейцария. Clearblue е търговска марка на SPD.
© 2021 SPD. Всички права запазени.
За въпроси относно продукта, моля, свържете се с отдела за поддръжка за клиенти
на адреса по-долу:Дистрибутор: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия.
Партиден номер

Медицинско изделие за
in vitro диагностика

Производител

Да се използва
до дата

Температурна граница
2ºC – 30ºC

Не използвайте
повторно

79% от резултатите при бременност
могат да бъдат открити 6 дни преди
пропуснатата Ви менструация
(5 дни преди да очаквате Вашата
менструация).
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