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Întrebări și răspunsuri  
Ce exactitate are Clearblue?
Acest test garantează o exactitate de peste 99% în testele de laborator, 
utilizat începând cu ziua în care este așteptată menstruația.

Cum funcționează Clearblue?
Când sunteţi însărcinată, organismul dvs. produce hormonul de sarcină 
hCG (Gonadotropină corionică umană).  Cantitatea de hCG din organism 
creşte în primele faze ale sarcinii.  Acest test poate detecta cantități 
infime din acest hormon în urina dumneavoastră începând cu ziua în care 
este așteptată menstruația (sensibilitatea acestui test este de 
25 mUI/ml).

Când pot efectua testul cu Clearblue Facil?
Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua 
estimată a menstruației. Pentru a stabili ziua în care este așteptată 
menstruația, calculați durata obișnuită a ciclului menstrual numărând de 
la prima zi a menstruației până la ziua de dinaintea menstruației 
următoare.
• Dacă aveți cicluri menstruale neregulate, permiteți trecerea celei mai 

lungi perioade de ciclu menstrual din lunile recente înainte de a 
efectua testul.

• Nu beți cantități mari de lichide înainte de efectuarea testului.  
• Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare 

posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.

Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune medicală 
să influențeze rezultatul?
• Înainte de realizarea testului, citiţi întotdeauna instrucţiunile 

fabricantului pentru orice medicament pe care îl luaţi.
• Medicamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot duce la rezultate 

echivoce (aceste medicamente pentru fertilitate sunt administrate de 
obicei injectabil și efectuarea testării prea curând după administrare 
poate determina un rezultat fals „Însărcinată”).

• Alte terapii pentru fertilitate (cum ar fi citratul de clomifen), analgezicele 
şi contraceptivele hormonale (spre exemplu, pilula contraceptivă) nu ar 
trebuie să afecteze rezultatul.

• Dacă aţi întrerupt recent utilizarea contraceptivelor hormonale sau 
utilizaţi tratamente pentru fertilitate cum ar fi citratul de clomifen, 
este posibil ca ciclurile menstruale să fie neregulate, determinându-vă 
astfel să efectuaţi testul prea devreme.

• Dacă ați fost însărcinată recent (chiar dacă nu ați dus sarcina la 
termen), este posibil să obțineți un rezultat „Însărcinată” incorect.

• Sarcina ectopică, chisturile ovariene, menopauza și câteva afecțiuni 
medicale foarte rare pot duce la rezultate echivoce.

• Dacă obţineţi rezultatul „Însărcinată”, este posibil să descoperiţi mai 
târziu că nu sunteţi însărcinată datorită pierderii naturale a sarcinii, 
eveniment ce poate apărea în stadiile precoce.

În cazul în care obţineţi rezultate neaşteptate, trebuie să le discutaţi cu 
medicul dumneavoastră.

Am folosit testul, dar vârful cu modificare de culoare nu a 
devenit complet roz. Ce trebuie să fac?
Dacă vârful cu modificare de culoare nu a devenit complet roz, 
este posibil să nu fi aplicat suficientă urină.  Cu toate acestea, dacă linia 
albastră apare în fereastra de control în decurs de 10 minute de la 
efectuarea testului, atunci testul a funcționat.  Dacă nu apare nicio linie 
albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute de la efectuarea 
testului, consultați Întrebarea 6.

Am utilizat testul, dar nu a apărut nicio linie albastră în 
fereastra de control. Ce trebuie să fac?
Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 
10 minute de la efectuarea testului, atunci testul nu a funcționat.  
Acest lucru se poate întâmpla dacă: Vârful cu modificare de culoare nu a 
fost ținut îndreptat în jos sau bețișorul de test nu a fost așezat pe o 
suprafață plană după aplicarea urinei. A fost utilizată prea multă sau prea 
puțină urină.  Trebuie să țineți în contact cu urina timp de 5 secunde. 
Trebuie să testați din nou, utilizând un test nou și având grijă să 
respectați instrucțiunile.  Vă recomandăm să colectați o mostră de urină 
într-un recipient curat și uscat și să scufundați doar vârful cu modificare 
de culoare în urină, timp de doar 5 secunde.

Ce se întâmplă dacă sunt nesigură de rezultat?
• Pentru ca rezultatul să fie Însărcinată”, trebuie să apară o linie 

albastră în fereastra de control şi un simbol „+” în fereastra rezultat, 
în 10 minute de la efectuarea testului.  

Apariția simbolului „+” în fereastra de rezultate poate varia; cu toate 
acestea, liniile care compun simbolul „+” și linia din fereastra de control 
trebuie să aibă grosimi comparabile (consultați imaginile A – C).  

Imagine А
Acest lucru este mai probabil să survină când sunteţi însărcinată şi 
efectuaţi testarea la mai mult de câteva zile de la ziua estimată a 
menstruaţiei, când nivelul de hCG este mai ridicat.

Imagine В
Acest lucru nu este neobişnuit când sunteţi însărcinată şi efectuaţi 
testarea în ziua estimată a menstruaţiei sau în apropierea acesteia, 
când nivelul de hCG este încă relativ scăzut.
Imagine C
Chiar și această imagine prezintă un rezultat „Însărcinată”.
Dacă, în continuare, nu sunteți sigură de rezultat, trebuie să așteptați cel 
puțin 3 zile înainte de repetarea testului, având grijă să respectați 
instrucțiunile.
• Pentru ca rezultatul testului să fie „Absență sarcină”, în decurs de 

10 minute de la efectuarea testului, în fereastra de control trebuie să 
apară o linie albastră, iar în fereastra de rezultate, simbolul „-”.  
Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în continuare 
posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.

Cât timp durează rezultatul?
Rezultatul poate fi citit oricând, în decurs de 10 minute de la efectuarea 
testului.  După 10 minute, nu luați în seamă modificările apărute în 
rezultat.

Testul spune că sunt „Însărcinată”. Ce trebuie să fac?
Dacă testul indică faptul că sunteți însărcinată, programați o întâlnire cu 
doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătui ce este de făcut în 
continuare.   

Testul meu arată rezultatul „Absență sarcină”.  
Ce trebuie să fac?
Este posibil să nu fiți însărcinată, să aveți un nivel al hormonului de 
sarcină insuficient de ridicat pentru a fi detectat sau să fi calculat greșit 
data la care era așteptată menstruația. Dacă menstruația a întârziat, 
repetați testul după 3 zile, dacă suspectați în continuare posibilitatea 
unei sarcini.  Dacă rezultatul acestui test este „Absenţă sarcină” şi încă 
nu s-a instalat menstruaţia, consultaţi medicul dumneavoastră.
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Testați utilizând urina
Puteți efectua testul direct în jetul de urină sau într-o mostră de urină 
colectată într-un recipient curat și uscat.

• Țineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos în jetul de urină sau în 
mostra de urină colectată, după cum se arată, timp de doar 5 secunde.

• Vârful cu modificare de culoare va deveni rapid roz, indicând faptul că urina 
este absorbită. Trebuie să continuați să țineți vârful cu modificare de 
culoare în urină pe tot parcursul celor 5 secunde.

• Țineți vârful cu modificare de culoare îndreptat în jos sau așezați bețișorul de 
test pe o suprafață plană până când se afișează linia în fereastra de control.

Vă recomandăm să puneți la loc capacul.

Dacă vârful cu modificare de culoare nu devine complet roz, consultați 
Întrebarea 5.

Capac

Vârf cu modificare 
de culoare

Fereastră de rezultate

Fereastră de control

Fereastră de rezultate

Fereastră de control

Fereastră de control

Fereastră de rezultate
Fereastră 
de control Fereastră de rezultate

Fereastră 
de control

ÎNSĂRCINATĂ ABSENŢĂ SARCINĂ

Dacă rezultatul este „Însărcinată”, 
consultați Întrebarea 9 din 

secțiunea Întrebări și răspunsuri.

Dacă rezultatul este „Absență 
sarcină”, consultați Întrebarea 10 din 

secțiunea Întrebări și răspunsuri.

IMPORTANT!  Citiţi rezultatul în următoarele 2-10 minute de la efectuarea testării. Nu luați în seamă modificările apărute în rezultat după această perioadă.

Imagine A Imagine B Imagine C

Nu contează dacă una dintre liniile din simbolul „+” este 
mai deschisă sau mai închisă decât cealaltă, rezultatul 
este „Însărcinată”:

Dacă nu sunteți convinsă de rezultat, consultați 
Întrebarea 7 pentru detalii complete.

Efectuați testul
Puteți efectua testarea în orice moment al zilei, începând cu ziua estimată a menstruației.

• Când sunteți pregătită să efectuați testul, scoateți dispozitivul test din folie și îndepărtați 
capacul albastru. Utilizaţi dispozitivul test imediat.

Așteptați 2 minute  
• O linie albastră în fereastra de control indică 

faptul că testul a funcționat. 

• Puteţi citi rezultatul după 2 minute. 

• Nu citiţi rezultatul până când nu apare 
linia albastră.

• Dacă nu apare nicio linie albastră în fereastra 
de control în decurs de 10 minute testul nu a 
funcționat (consultați Întrebarea 6).

Citiți rezultatul

Acum puteți citi rezultatul în fereastra de rezultate.

• Acuratețe de peste 99% începând cu ziua estimată a menstruației.  
• Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.

2
minute

5
secunde

5
secunde
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Pentru autotestare la domiciliu. Exclusiv pentru diagnostic in vitro. 
Nu este destinat uzului intern. A nu se reutiliza. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. A se păstra între 2°– 30°C Dacă au fost păstrate la frigider, înainte 
de testare lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei, timp de 30 de minute. 
A nu se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se utiliza după 
„data expirării”. Aruncaţi împreună cu gunoiul menajer obişnuit.

Pentru întrebări referitoare la produs, contactați Serviciul de 
asistență clienți la adresa de mai jos: 

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), 
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveția.
Clearblue este o marcă comercială a SPD.  
© 2019 SPD.  Toate drepturile rezervate.

www.clearblue.com
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