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Test de sarcină

cu indicator de săptămâni

Dacă efectuați testul începând cu ziua în care este așteptată menstruația, puteți utiliza testul la orice oră pentru a afla dacă sunteți însărcinată.
Dacă efectuați testul înainte de ziua în care este așteptată menstruația, utilizați prima urină din ziua respectivă.
Pentru un rezultat exact pe Indicatorul de săptămâni, trebuie să utilizați prima urină din ziua respectivă.
Nu beți cantități mari de lichide înainte de efectuarea testului.
Citiți cu atenție acest prospect înainte de a efectua o testare.

1 Efectuați testul
Când sunteți pregătită să efectuați testul, scoateți dispozitivul test din folie și îndepărtați capacul albastru. Utilizaţi dispozitivul test imediat.
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Efectuați testul în ﬂuxul de urină

SAU

• Așezați doar vârful absorbant,
îndreptat în jos în jetul de urină,
timp de doar 5 secunde.
• Aveți grijă să nu udați cealaltă
parte a dispozitivului test.
• Puneți la loc capacul și așezați
dispozitivul test pe o suprafață plană.
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Recoltaţi o mostră de urină într-un
recipient curat şi uscat
• Așezați doar vârful absorbant,
îndreptat în jos în urină, după cum
se arată, timp de doar 20 de
secunde.
• Puneți la loc capacul și așezați
dispozitivul test pe o suprafață
plană.

20

secunde

secunde

2 Așteptați...

Niciodată în timpul efectuării
testului nu ţineţi dispozitivul
test cu vârful absorbant
orientat în sus.

• Simbolul care indică faptul că trebuie să așteptați se va aprinde intermitent, ceea ce înseamnă că testul funcționează.
• Când simbolul de așteptare se stinge, apare rezultatul. Dacă simbolul așteptare nu apare după ce ați utilizat testul,
consultați „Erori test”.

3 Citiți rezultatul
Indicatorul de săptămâni oferă o estimare a momentului în care s-a realizat concepția. Aceste
informații sunt indicate pe afișaj, împreună cu rezultatul „Însărcinată”.
• În decurs de 3 minute, pe afișaj va apărea rezultatul.
• Rezultatul „Însărcinată” poate apărea pe afișaj înainte de rezultatul din Indicatorul de săptămâni.
Continuați să așteptați până când simbolul de așteptare se stinge și puteți vedea rezultatul
Indicatorului de săptămâni. Aceasta poate dura până la 3 minute.
• Unele rezultate se pot afișa chiar și în decurs de 1 minut.
• Rezultatul va rămâne pe afișaj timp de aproximativ 24 de ore.
• Dacă rezultatul este „Însărcinată”, programați o întâlnire cu doctorul dumneavoastră, care vă
poate sfătui ce este de făcut în continuare. Doctorul va calcula stadiul în care se află sarcina pe
baza primei zile a menstruației anterioare.
• Concepția are loc cu aproximativ 2 săptămâni înainte de data în care este așteptată următoarea
menstruație. Indicatorul de săptămâni oferă o estimare a momentului în care s-a realizat
concepția.
Indicatorul săptămâni are o acurateţe de 93% în detectarea momentului în care aţi rămas
însărcinată. Acurateţea rezultatului „Însărcinată”/„Absenţă sarcină” este mai mare de 99% când
testarea se face din ziua în care ar trebui să se instaleze menstruaţia.

Interpretarea rezultatelor
Durata de la momentul
concepţiei

Rezultate

Modul în care medicul va stabili
vârsta sarcinii (pe baza unui
ciclu menstrual de 28 de zile*)

Rezultatul obținut este
„Absență sarcină” consultați
Întrebarea 13.
1-2

2-3

3+

-

Rezultatul dumneavoastră este
„Însărcinată” și ați conceput în
urmă cu aproximativ 1-2 săptămâni.

3–4 săptămâni

Rezultatul dumneavoastră este
„Însărcinată” și ați conceput în
urmă cu aproximativ 2-3 săptămâni.

4–5 săptămâni

Rezultatul dumneavoastră este
„Însărcinată” și ați conceput în
urmă cu mai mult de 3 săptămâni.

5+ săptămâni

*Doctorul va calcula stadiul sarcinii dumneavoastră începând cu prima zi a
menstruației anterioare, nu începând cu data concepției.
Erori test
Consultați secțiunea „Erori test” dacă ați utilizat dispozitivul test și afișajul nu indică nici unul
dintre rezultatele de pe această pagină.

Întrebări și răspunsuri
1 Cum funcționează Clearblue cu indicator de
săptămâni?
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 (sensibilitatea acestui test este de
25 mUI/ml). Pe baza nivelului de hCG în urina
dumneavoastră, Indicatorul de săptămâni oferă o estimare
privind data concepției.
2 Ce exactitate are Clearblue cu indicator de
săptămâni în detectarea sarcinii?
În testele de laborator, testul de sarcină Clearblue cu indicator
de săptămâni are o exactitate de peste 99% în detectarea
prezenței sau absenței sarcinii, când este utilizat începând cu
ziua în care este așteptată menstruația. Dacă efectuați testul
înainte de ziua în care este așteptată menstruația și obțineți
rezultatul „Absență sarcină”, există totuși o șansă să fiți
însărcinată. Consultați Întrebarea 4.
3 Ce exactitate are indicatorul de săptămâni?
Indicatorul săptămâni are o acurateţe de 93% în detectarea
momentului în care aţi rămas însărcinată. Estimarea se
bazează pe nivelul hCG din urina dumneavoastră. Nivelul de
hCG variază de la o femeie la alta şi, prin urmare, este posibil
ca Indicatorul săptămâni să furnizeze ocazional rezultate
echivoce. S-a demonstrat că indicatorul de săptămâni
corespunde în procent de 97% cu scanările de datare cu
ultrasunete ulterioare (săptămânile 11 – 13). Pe baza studiilor
efectuate pe 187 de femei, comparând rezultatele (1-2, 2-3,
3+ săptămâni de la concepţie) cu examenul ecografic efectuat
pentru stabilirea vârstei sarcinii. Dacă efectuați testul cu mai
mult de 6 săptămâni după momentul concepției, Indicatorul de
săptămâni poate furniza rezultate neașteptate. Acest lucru se
întâmplă pentru că nivelul de hCG din urină este prea ridicat
și testul nu poate oferi o estimare corectă cu privire la durata
de la concepție.
4 Când pot utiliza Clearblue cu indicator de
săptămâni?
Puteți efectua testul cu 5 zile înaintea ciclului menstrual
întârziat (adică cu 4 zile înainte de ziua estimată a
menstruației). Dacă efectuați testul înainte de ziua în care
este așteptată menstruația și obțineți rezultatul „Absență
sarcină”, există totuși o șansă să fiți însărcinată.
Consultați diagrama de mai jos cu rezultatele testelor clinice
efectuate cu mostre recoltate în fazele timpurii ale sarcinii.

Testare anticipată
Număr de zile înainte de ziua
estimată a menstruaţiei
% mostrelor recoltate de la femei
însărcinate al căror rezultat este
„Însărcinată”

-1

-2

-3

-4

98%

97%

90%

65%

Dacă rezultatul este „Absență sarcină” dar suspectați în
continuare posibilitatea unei sarcini, consultați Întrebarea 10.
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.

5 Este posibil ca vreun medicament sau afecțiune
medicală să inﬂuențeze rezultatul?
• Înainte de realizarea unui test, citiţi întotdeauna instrucţiunile
fabricantului pentru orice medicament pe care îl luaţi.
• Medicamentele pentru fertilitate care conţin hCG pot
determina rezultate echivoce (aceste medicamente pentru
fertilitate sunt administrate de obicei injectabil şi 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.
• Este posibil să obţineţi un rezultat fals „Însărcinată” dacă aţi
fost recent însărcinată (chiar dacă nu aţi dus sarcina la
termen).
• Dacă vă apropiaţi de menopauză este posibil să obţineţi un
rezultat fals de „Însărcinată”, deşi nu sunteţi însărcinată.
• Sarcina ectopică şi chisturile ovariene pot determina rezultate
echivoce.
• Sarcinile multiple sau ectopice pot furniza rezultate Indicator
săptămâni echivoce.
În cazul în care obţineţi rezultate neaşteptate, trebuie să le
discutaţi cu medicul dumneavoastră.
6 Testul spune că sunt „Însărcinată”.
Ce trebuie să fac?
Dacă rezultatul este „Însărcinată”, programați o întâlnire cu
doctorul dumneavoastră, care vă poate sfătui ce este de făcut
în continuare. Indicatorul de săptămâni oferă doar o estimare
privind data concepției. Doctorul va estima stadiul în care se
află sarcina, pe baza primei zile a menstruației anterioare.
Concepția are loc cu aproximativ 2 săptămâni înainte de data
la care este așteptată următoarea menstruație.
7 Conform testului, sunt însărcinată, dar nu cred că
am conceput la data indicată pe Indicatorul de
săptămâni . Este posibil acest lucru?
Indicatorul de săptămâni are o exactitate de 93% dacă
efectuați testul utilizând prima urină a zilei.
Unele medicamente sau probleme medicale pot afecta
rezultatul. Consultați Întrebarea 5.
8 Am efectuat înainte un test şi am obţinut rezultatul
„Însărcinată”, dar am reefectuat testul şi am
obţinut „Absenţă sarcină” sau s-a instalat
menstruaţia. Ce înseamnă aceasta?
Chiar dacă testul are o acurateţe de 99% în detectarea
hormonului de sarcină din ziua în care ar trebui să se instaleze
menstruaţia, este posibil să obţineţi un rezultat însărcinată şi să
descoperiţi ulterior că nu sunteţi însărcinată (de ex., puteţi
obţine mai târziu un rezultat absenţă sarcină sau să se
instaleze menstruaţia). Aceasta se poate datora pierderii
naturale din primele faze ale sarcinii, cunoscută drept „pierdere
timpurie de sarcină”, care, din păcate, nu este un eveniment
neobişnuit, în condiţiile în care 1 din 4 sarcini se încheie prin
pierdere timpurie de sarcină. Dacă obțineți rezultate
neașteptate, ar trebui să le discutați cu doctorul
dumneavoastră.

9 Am efectuat un test înainte și rezultatul a fost
„Însărcinată”. Am efectuat un nou test și, conform
Indicatorului de săptămâni, numărul de săptămâni
de la concepție a scăzut. Ce trebuie să fac?
Dacă ați efectuat testul conform instrucțiunilor, utilizând prima
urină a zilei în ambele situații, iar Indicatorul de săptămâni a
furnizat rezultate neașteptate, ar trebui să consultați doctorul.
10 Testul meu arată rezultatul „Absență sarcină”.
Ce trebuie să fac?
Este posibil să nu fiţi însărcinată, nivelul hormonului de sarcină
să nu fie suficient de ridicat pentru a fi detectat sau să vă fi
calculat greşit ziua estimată a menstruaţiei.
• Dacă ați efectuat testul mai devreme, testați din nou în ziua în
care este așteptată menstruația.
• În cazul în care ziua în care ar trebui să se instaleze
menstruația a trecut, repetați testarea peste 3 zile. Dacă
rezultatul acestui test este „Absenţă sarcină” şi încă nu s-a
instalat menstruaţia, consultaţi medicul dumneavoastră.

Erori test
Eroare carte - s-a înregistrat o eroare în timpul testului.
Este posibilă una dintre următoarele situații:
• Vârful absorbant nu a fost orientat în jos sau testul
nu a fost aşezat pe o suprafaţă orizontală după
aplicarea urinei.
• S-a aplicat o cantitate prea mare sau insuficientă de urină.
Trebuie să efectuaţi testarea din nou, folosind un nou test şi
având grijă să urmaţi instrucţiunile.
Eroare ecran gol
Testul nu a funcționat așa cum era de așteptat.
Acest lucru se poate datora faptului că instrucţiunile
de utilizare nu au fost respectate. Va trebui să efectuați un alt
test. Urmați cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Eliminarea testului
Înainte de a arunca dispozitivul test, îndepărtaţi bateria.
Aruncaţi bateriile conform reglementărilor corespunzătoare
privind reciclarea. Pentru eliminare, introduceţi o monedă în
fanta de la capăt şi răsuciţi pentru a deschide partea
posterioară a dispozitivului test. Dacă bateria nu este vizibilă,
glisaţi suportul pentru baterie spre exterior, în direcţia săgeţii,
pentru a uşura scoaterea. Precauție: Nu dezasamblați,
nu reîncărcați bateriile și nu le aruncați în foc. Eliminaţi restul
dispozitivului conform reglementărilor corespunzătoare privind
echipamentele electrice. Nu aruncaţi echipamentul electric
în foc.

Acest dispozitiv digital IVD îndeplinește cerințele pentru emisii și imunitate ale EN EN 61326-2-6:2006. Măsurile de protecție EMC utilizate în cadrul instrumentului electronic vor oferi o protecție
rezonabilă împotriva efectelor de interferență electromagnetică care ar putea apărea în mediul de acasă. Următoarele avertismente preventive se aplică echipamentului conform cu EN 61326-2-6:2006.
a) Utilizarea acestui instrument într-un mediu uscat, în special în prezența unor materiale sintetice (îmbrăcăminte, covoare sintetice etc.) poate determina descărcări electrostatice cu efect dăunător,
ce ar putea determina rezultate eronate.
b) Nu utilizați acest instrument în imediata vecinătate a unor surse de radiații electromagnetice puternice (de ex. telefoane mobile), deoarece acestea ar putea interfera cu funcționarea
corespunzătoare.
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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”.Acest produs include baterii. Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

Producător

A nu se reutiliza

Cod lot

Dispozitiv medical
pentru diagnostic in vitro
Limită de temperatură
2 ºC – 30 ºC

Data expirării

www.clearblue.com
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.
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