Slovenščina

Test nosečnosti

•
•

Za zelo zgodnje
testiranje

Več kot 99-% natančen od dne pričakovane menstruacije.
Pred opravljanjem testa natančno preberite ta navodila za uporabo.

Pokrovček

Testna konica, ki spremeni barvo

• Test opravite do 6 dni pred izostankom
menstruacije, kar je 5 dni pred pričakovano
menstruacijo.
• Če test opravljate pred pričakovano
menstruacijo, uporabite prvi jutranji urin.
Drugače ga lahko opravite kadar koli
čez dan.

5
sekund

CUREK URINA
Testno konico,
ki spremeni
barvo, morate
pod curkom
urina držati
5 sekund.
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konico

20

B

min
nute

3 Odčitajte rezultat
KONTROLNO OKENCE

• Pred opravljanjem testa ne pijte preveč
tekočine.

2 Opravite test
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POLNE 3 MINUTE
Preden preberete rezultat
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1 Kdaj opraviti test

• Odstranite zaščitno folijo in snemite pokrovček.
Testno paličico uporabite takoj.

IZBERITE METODO TESTIRANJA

NI NOSEČNOSTI

ČE VIDITE DVE ČRTI, STE NOSEČI

•POMEMBNO: Konica, ki spremeni barvo, se
takoj obarva rožnato, kar označuje,
da je začela vpijati urin.
A Testno konico, ki spremeni barvo, držite pod
curkom urina polnih 5 sekund.
ALI
B Popolnoma potopite samo konico v vzorec
urina, ki ste ga zbrali v čisto suho posodico,
za polnih 20 sekund.
• Če se testna konica, ki spremeni barvo,
ne obarva popolnoma rožnato, preberite 7.
vprašanje.
• Ponovno namestite pokrovček in položite
testno paličico na ravno podlago.
• Začnite odštevati čas.

Slika A

Slika B

Slika C

Slika D

NI POMEMBNO, ALI STA
ČRTI TEMNI ALI BLEDI.
• Črta v kontrolnem okencu se lahko začne hitro
prikazovati, vendar MORATE pred odčitavanjem
rezultata počakati 3 minute.
Če v kontrolnem okencu ne vidite modre črte, test
ne deluje (preberite 8. vprašanje).
• Če je vaš rezultat »Ni nosečnosti«, preberite 4.
vprašanje.

• Če je vaš rezultat »Nosečnost«, preberite 3. vprašanje.
• Če še vedno niste prepričani v rezultat, preberite 9.
vprašanje.
POMEMBNO! Rezultat morate p
prebrati v 10 minutah
po testiranju. Če se po preteku tega časa rezultat kakor
koli spremeni, sprememb ne upoštevajte.

Vprašanja in odgovori

Zgodnje testiranje
Število dni pred pričakovano
menstruacijo
% vzorcev nosečnic, pri katerih
je bil rezultat »Nosečnost«

0

1

2

3

4

5

> 99 %

> 99 %

> 99 %

> 99 %

96 %

79 %

3 Test je pokazal, da sem noseča. Kaj naj naredim?
Obiščite svojega zdravnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih ukrepih.
4 Test pravi, da nisem noseča, vendar vseeno mislim, da sem. Kaj naj naredim?
Morda niste noseči, morda raven nosečnostnega hormona hCG še ni dovolj visoka, da bi ga test lahko zaznal,
ali pa ste narobe izračunali dan pričakovane menstruacije. Če ste test opravili zgodaj, ga ponovite ob pričakovani
menstruaciji. Če vaša menstruacija že zamuja, ponovite test čez 3 dni. Če je rezultat »Ni nosečnosti« in še vedno
niste dobili menstruacije, se posvetujte z zdravnikom.
5 Opravila sem test in dobila rezultat »Nosečnost«; po vnovičnem testiranju je bil rezultat »Ni nosečnosti«
ali pa sem dobila menstruacijo. Kaj to pomeni?
Čeprav je test več kot 99-% natančen pri zaznavanju nosečnostnega hormona od dne pričakovane menstruacije,
je mogoče, da dobite rezultat »Nosečnost«, pozneje pa ugotovite, da niste noseči (npr. pozneje lahko dobite
rezultat »Ni nosečnosti« ali pa nastopi menstruacija). To je lahko posledica naravne izgube plodu v zgodnji
nosečnosti, ki se imenuje »zgodnji spontani splav« in je žal dokaj pogosta, saj se ena od štirih nosečnosti konča
že na zgodnji stopnji. Če dobite nepričakovan rezultat, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.
6 Ali lahko jemanje zdravil ali zdravstveno stanje vpliva na rezultat testa?
Pred testiranjem vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo vseh zdravil, ki jih jemljete.

Zdravila, ki vsebujejo hCG, lahko vplivajo na rezultat. Zunajmaternična nosečnost ali nedavna nosečnost, tudi
če se konča pred porodom, lahko pripelje do zavajajočega rezultata. Če ste v menopavzi ali se ji približujete,
lahko dobite lažen rezultat nosečnosti, čeprav niste noseči. Hormonsko zdravljenje s klomifenijevim citratom,
zdravila za lajšanje bolečin, alkohol, antibiotiki ali kontracepcijske tablete ne bi smeli vplivati na rezultat testa.
Če dobite nepričakovan rezultat, se posvetujte s svojim zdravnikom.
7 Ob uporabi testa se konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato. Kaj naj naredim?
Morda niste uporabili dovolj urina. Vendar je test deloval, če se je v 10 minutah po testiranju v kontrolnem
okencu prikazala modra črta. Če se v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu ne prikaže modra črta,
preberite 8. vprašanje.
8 Opravila sem test, vendar se v kontrolnem okencu ni prikazala modra črta. Kaj naj naredim?
Če je od testiranja preteklo več kot 10 minut, test ni deloval. Razlogi so lahko naslednji:
• Potem ko ste testno paličico pomočili v urin, niste držali konice, ki spremeni barvo, obrnjene navzdol ali pa
paličice niste položili na ravno podlago.
• Uporabili ste preveč ali premalo urina.
Ponovite testiranje z novo testno paličico in natančno upoštevajte navodila za uporabo. Poskusite pripraviti
vzorec urina in opraviti testiranje z metodo »PRIPRAVLJEN VZOREC URINA«.
9 Kaj naj naredim, če nisem prepričana v rezultat?
Poglejte slike v razdelku »Odčitajte rezultat«.
Slika A: Vaš rezultat je »Ni nosečnosti«. Če kljub temu mislite, da ste noseči, preberite 4. vprašanje.
Slike od B do D: Vaš rezultat je »Nosečnost«. Videz črte v okencu z rezultatom je lahko različen, vendar je
rezultat »Nosečnost« ne glede na to, kako temna ali svetla je črta.
Slika B: To je verjetneje, če test opravite pred pričakovano menstruacijo, ko so ravni hCG še sorazmerno nizke.
Slika C: To se značilno zgodi, če testirate na dan ali blizu dneva pričakovane menstruacije.
Slika D: To je verjetneje, če test opravite več kot nekaj dni po pričakovani menstruaciji, ker so ravni hCG višje.
Če še vedno dvomite o rezultatu, počakajte najmanj 3 dni in ponovno opravite test ob natančnem upoštevanju
navodila za uporabo.

www.clearblue.com
Če potrebujete informacije o izdelku, se obrnite na službo za podporo strankam na spodnjem naslovu:
Če vas zanimajo naslednji koraki, informacije in splošni nasveti v zvezi z nosečnostjo, obiščite naše
spletno mesto: www.clearblue.com
Za samotestiranje doma. Samo za diagnostično uporabo in vitro. Ni za notranjo uporabo.
Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri temperaturi 2–30 °C.
Če je bil test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se ogreje na sobno
temperaturo. Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija poškodovana.
Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Pripomočka ne razstavljajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega
pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč.

Proizvajalec
Številka serije
Rok uporabnosti

Samo za enkratno uporabo
Medicinski pripomoček za
diagnostiko in vitro
Temperaturna omejitev
2–30 °C
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1 Kako deluje Clearblue?
Telo med nosečnostjo proizvaja nosečnostni hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Ta test lahko zazna
zelo majhne količine hCG v urinu (občutljivost testa je 10 mIE/ml).
2 Kdaj lahko opravim test nosečnosti Clearblue za zelo zgodnje testiranje?
Testirate lahko do 6 dni pred izostankom menstruacije, kar je 5 dni pred pričakovano menstruacijo. Če testirate
pred pričakovano menstruacijo in dobite rezultat »Ni nosečnosti«, kljub temu obstaja možnost, da ste noseči.
Glejte spodnjo preglednico rezultatov pri laboratorijskem testiranju z vzorci zgodnje nosečnosti.

