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10
minute

Citiţi rezultatul
în decurs de

10 minute

IMPORTANT: scufundaţi
complet vârful așa cum
se indică

În fereastra de control poate apărea rapid o linie, dar trebuie să
AȘTEPTAŢI 3 MINUTE ÎN ÎNTREGIME înainte de a citi rezultatul.
Dacă nu apar linii albastre, consultaţi „Erori test”.

3
minute

DACĂ VEDEŢI DOUĂ LINII, SUNTEŢI ÎNSĂRCINATĂ. INDIFERENT DE CÂT DE ESTOMPATE SAU ACCENTUATE SUNT LINIILE.
Pentru ca rezultatul să fie valid, trebuie să existe o linie albastră în fereastra de control. Dacă nu există, consultaţi „Erori test”.
IMPORTANT! Citiţi rezultatul în decurs de 10 minute de la testare. Orice modificări survenite după această limită de timp
nu trebuie luate în considerare.

Imagine A Imagine B Imagine C

Fereastră de
control

Fereastră de
rezultate

Sarcină prezentă - dacă rezultatul dvs. este Sarcină prezentă, consultaţi medicul. Sarcină absentă
(consultaţi Întrebarea 2).

Dacă nu sunteţi sigură de rezultatul dvs., consultaţi Întrebarea 6.

Română

Nu beţi
multe lichide
înainte de testare

Efectuaţi testul
Scoateţi din folie, îndepărtaţi capacul și utilizaţi imediat.
Așezaţi vârful cu modificare de culoare:

IMPORTANT: vârful cu modificare de culoare va deveni roz instantaneu, indicând faptul că se absoarbe
urină. Începeţi să cronometraţi de îndată ce vedeţi că vârful cu modificare de culoare devine roz.
Puneţi la loc capacul și așezaţi dispozitivul de testare pe o suprafaţă plană. Dacă vârful nu devine complet roz,
consultaţi „Erori test”.
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Pentru autotestare. Citiţi cu atenţie acest
prospect înainte de testare.

într-o
mostră de

urină
colectată

Dacă efectuaţi testul
devreme, utilizaţi
prima urină din zi

În caz contrar,
efectuaţi testul oricând

Testaţi cu

menstruaţia întârziată1

6zile
înainte de6

Ultra-timpuriu
Test de sarcină



Fereastră de
control

Fereastră de
rezultate

Întrebări și răspunsuri

Erori test

Rezultatul meu este Sarcină prezentă. Ce trebuie să fac?
Consultaţi medicul, care vă poate sfătui cu privire la pașii de
urmat. Este posibil să obţineţi un rezultat pozitiv și să aflaţi mai
târziu că nu mai sunteţi însărcinată (consultaţi Întrebarea 7).

Rezultatul meu este Sarcină absentă. Ce înseamnă aceasta?
Este posibil să nu fiţi însărcinată sau ca nivelul hormonilor de
sarcină să nu fie încă suficient de ridicat pentru a fi detectat.
Testaţi din nou peste trei zile. Dacă acest test vă oferă un
rezultat „Sarcină absentă” și menstruaţia dvs. întârzie,
consultaţi medicul.

Cât de devreme pot face testul?
Acest test poate fi folosit cu 6 zile înainte de menstruţia
întârziată (cu 5 zile înainte de ziua estimată a menstruaţiei).
Cu toate acestea, deoarece nivelurile hormonale variază de la
femeie la femeie și la începutul sarcinii pot fi foarte scăzute,
este posibil să fiţi însărcinată, dar totuși să obţineţi un rezultat
negativ. Graficul de mai jos arată procentul de sarcini care au
fost detectate în cadrul testelor de laborator folosind mostre
de urină de la începutul sarcinii:

Cum funcţionează Clearblue?
Detectează hormonul de sarcină hCG (gonadotropină corionică
umană) din urină. Sensibilitatea testului este de 10 mUI/ml.
Acesta are o precizie de peste 99 % în cadrul testelor de
laborator din ziua estimată a menstruaţiei.

Este posibil ca vreun medicament sau afecţiune medicală să
influenţeze rezultatul?
Înainte de testare, citiţi întotdeauna instrucţiunile fabricantului
pentru orice medicament pe care îl luaţi.
Medicamentele care conţin hCG și anumite afecţiuni medicale
rare pot determina rezultate pozitive false. O sarcină ectopică
sau o sarcină recentă, chiar dacă nu este dusă la termen, poate
produce rezultate echivoce. Dacă sunteţi la menopauză sau vă
apropiaţi de menopauză, este posibil să obţineţi un rezultat fals
„Sarcină prezentă”, chiar dacă nu sunteţi însărcinată. Testul NU
ar trebui să fie afectat de terapii hormonale care conţin citrate de
clomifen sau de analgezice obișnuite, alcool, antibiotice și pilule
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contraceptive. Dacă obţineţi orice rezultate neașteptate,
ar trebui să le discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă nu sunt sigură de rezultatul meu?
Dacă vedeţi două linii albastre în decurs de 10 minute de la
testare, sunteţi însărcinată, indiferent de cât de estompate
sau accentuate sunt liniile.

Rezultate Sarcină prezentă
Imaginea A Aceasta apare cel mai probabil atunci când
testaţi înainte de ziua estimată a menstruaţiei, când
nivelurile de hCG pot fi relativ scăzute.
Imaginea B Este posibil să vedeţi acest rezultat dacă
testaţi în jurul zilei estimate a menstruaţiei, deoarece
nivelurile de hCG pot fi relativ scăzute.
Imaginea C Este posibil să vedeţi acest rezultat dacă
testaţi la mai mult de câteva zile după întârzierea
menstruaţiei, deoarece nivelurile de hCG sunt mai mari.

Dacă, în continuare, nu sunteţi sigură de rezultat, trebuie să
așteptaţi cel puţin 3 zile înainte de repetarea testului,
având grijă să respectaţi instrucţiunile.

Am efectuat înainte un test și am obţinut rezultatul
„Sarcină prezentă”, dar am reefectuat testul și am obţinut
un rezultat negativ sau s-a instalat menstruaţia.
Ce înseamnă aceasta?
Este posibil să obţineţi un rezultat pozitiv și să aflaţi mai
târziu că nu mai sunteţi însărcinată. Aceasta se numește
„pierdere timpurie de sarcină”, ceea ce nu este neobișnuit,
afectând aproximativ 1 din 4 sarcini. Majoritatea femeilor pot
avea o sarcină sănătoasă după aceea.

Ar trebui să fac ceva dacă intenţionez să rămân
însărcinată?
Se recomandă să discutaţi cu medicul dumneavoastră
înainte de a încerca să rămâneţi însărcinată. Mulţi medici
recomandă ca benefice administrarea de acid folic,
împreună cu suplimente de vitamine prenatale, evitarea
alcoolului, renunţarea la fumat și măsurile de menţinere a
unei greutăţi sănătoase. De asemenea, este indicat să luaţi în
considerare utilizarea unui test de ovulaţie, cu care să
identificaţi când aveţi cele mai fertile zile.
Clearblue oferă o gamă care vă ajută să vă maximizaţi
șansele de a concepe.

Zile înaintea menstruaţiei
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Vârful cu modificare de culoare nu devine complet roz.
Este posibil să nu fi aplicat suficientă urină. Cu toate acestea, puteţi fi sigură că
testul a funcţionat dacă linia de control apare în decurs de 10 minute de la testare.
Nu apare nicio linie albastră în fereastra de control în decurs de 10 minute
de la testare.
Testul nu a funcţionat, posibil deoarece s-a folosit prea multă sau prea puţină
urină. Testaţi din nou folosind un test nou, urmând instrucţiunile cu atenţie.

Data expirării

Cod lot Producător

Limită de temperatură
2 ° – 30 °C

Consultați instrucțiunile
de utilizare

Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro

A nu se reutiliza

Pentru pașii următori, informaţii și sfaturi de ordin general
referitoare la sarcină, consultaţi site-ul nostru la:
www.clearblue.com
Instrucţiuni pentru Clearblue Ultra-timpuriu, cu „CB14” imprimat
pe ambalaj. 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 protector din
folie de aluminiu este deteriorat. A nu se utiliza după „data
expirării”. Aruncaţi împreună cu gunoiul menajer obișnuit.
Nu dezasamblaţi dispozitivul. Conţine piese mici. Nu ingeraţi
nicio componentă a acestui dispozitiv. În caz de înghiţire
accidentală, solicitaţi asistenţă medicală. Raportaţi către
Clearblue orice vătămare cauzată de utilizarea acestui produs.

www.clearblue.com
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Elveţia.

Clearblue este o marcă comercială a SPD.
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179 % din rezultatele Sarcină prezentă pot fi detectate cu 6 zile înainte de
menstruaţia întârziată (cu 5 zile înainte de ziua estimată a menstruaţiei).
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