Norsk

Graviditetstest
Tidlig Deteksjon
• Over 99 % nøyaktig fra den dagen du forventer menstruasjonen.
• Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.

1 Når skal du teste
Hette

Fargeendringsspiss

•
•

•

Test opptil 6 dager før uteblitt menstruasjon,
som er 5 dager før forventet menstruasjon.
Hvis du tester før du forventer menstruasjon,
skal du bruke dagens første urin. Ellers kan du teste når
som helst på dagen.
Ikke drikk mye væske før du tester.

2 Ta testen
URINSTRØM

A

5

sekunder

Du må fortsette
å holde
fargeendringsspissen
i urinen i hele
5 sekunder.

URINPRØVE

20

B

sekunder

Start tidtaking av
20 sekunder så
snart du ser at
fargeendringsspissen
blir rosa.

Nedsenk kun
spissen

3

Fjern folien og ta av hetten.
Bruk testpinnen med én gang.

Velg testmetoden din
•

VIKTIG: Fargeendringsspissen blir umiddelbart rosa
for å vise at urinen blir absorbert.

A Hold fargeendringsspissen i urinstrømmen i 5 hele
sekunder

ELLER

minutter

•

ELLER
B Senk bare spissen ned i en urinprøve, tatt i en ren,
tørr beholder, i 20 hele sekunder.
•
•
•

Dersom fargeendringsspissen ikke blir helt rosa,
skal du se spørsmål 7.
Sett på hetten og legg testpinnen flatt ned.
Start tidtaking.

VENT I 3 HELE MINUTTER
før du leser av resultatet

3 Les av resultatet
RESULTATVINDU

IKKE GRAVID

Bilde A

KONTROLLVINDU

HVIS DU SER TO STREKER ER DU GRAVID

Bilde B

Bilde C

Bilde D

DET SPILLER INGEN ROLLE HVOR SVAKE
ELLER MØRKE STREKENE ER.

•

En strek i kontrollvinduet kan begynne å vises raskt,
men du MÅ vente i 3 minutter før du leser av
resultatet ditt.
Hvis du ikke ser en blå strek i kontrollvinduet har ikke
testen fungert (se spørsmål 8).

•
•
•

Hvis resultatet ditt er «Ikke Gravid», skal du se spørsmål 4.
Hvis resultatet ditt er «Gravid», skal du se spørsmål 3.
Hvis du fortsatt er usikker på resultatet, skal du
se spørsmål 9.

VIKTIG! Les av resultatet ditt innen 10 minutter etter at du
tok testen. Se bort fra alle endringer av resultatet ditt etter
dette tidspunktet.

? Spørsmål og svar
1 Hvordan fungerer Clearblue?
Når du er gravid produserer kroppen din
graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin).
Denne testen kan detektere veldig små mengder av hCG i
urinen din (følsomheten til denne testen er 10 mIU/ml).
2 Når kan jeg teste med Clearblue Tidlig Deteksjon?
Du kan teste opptil 6 dager før uteblitt menstruasjon, som er
5 dager før forventet menstruasjon. Hvis du tester før
forventet menstruasjon og får resultatet «Ikke Gravid»,
er det fortsatt en mulighet for at du kan være gravid.
Se tabellen nedenfor for resultater av laboratorietester med
tidlige graviditetsprøver.
Tidlig testing
Antall dager før forventet
menstruasjon

% av prøvene fra gravide kvinner
som ga resultatet «Gravid»

0

>99 %

1

>99 %

2

>99 %

3

>99 %

4

96 %

5

79 %

3 Testen min sier at jeg er «Gravid». Hva skal jeg gjøre?
Du bør snakke med legen din som kan gi deg råd om hva du
bør gjøre videre.
4 Testen min sier at jeg er «Ikke Gravid», men jeg tror
fortsatt at jeg kan være det. Hva skal jeg gjøre?
Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av hCG er kanskje ikke
høyt nok til å påvises ennå, eller du har feilkalkulert dagen
for forventet menstruasjon. Hvis du testet tidlig kan du teste
igjen når du forventer menstruasjonen. Hvis menstruasjonen
din er forsinket, kan du teste igjen om 3 dager. Hvis denne
testen viser «Ikke Gravid»-resultat og du fortsatt ikke har
fått menstruasjon, ta kontakt med legen din.
5 Jeg har tidligere fått «Gravid»-resultat på testen, men
testet igjen og fikk «Ikke Gravid»-resultat eller
menstruasjonen startet. Hva betyr dette?
Selv om testen er over 99 % nøyaktig i detektering av
graviditetshormonet fra dagen du forventet menstruasjonen,
er det mulig å få et gravid-resultat og finne ut senere at du
ikke er gravid (dvs. du kan få et ikke gravid-resultat senere,
eller menstruasjonen kan starte). Dette kan komme av
naturlig svangerskapsavbrudd i tidligere stadier av
graviditeten, kjent som tidlig spontanabort, som dessverre
ikke er uvanlig, da omtrent 1 av 4 graviditeter ender med
tidlig spontanabort. Hvis du får uventede resultater, skal du
spørre legen din om råd.
6 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander
påvirke resultatet?
Hvis du går på medisiner, skal du alltid lese
legemiddelprodusentens instruksjoner før du tester.
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Medisiner som inneholder hCG kan påvirke resultatet.
Svangerskap utenfor livmoren og dersom du nylig har vært
gravid, selv om svangerskapet ikke ble fullført, kan føre til
misvisende resultater. Hvis du er i, eller nærmer deg
menopause, kan du få et falskt gravid-resultat selv om du ikke
er gravid. Testen bør ikke bli påvirket av hormonterapi som
inneholder klomifensitrat, smertestillende, alkohol, antibiotika
eller p-piller. Hvis du får uventede resultater, bør du snakke
med legen din.

7 Da jeg tok testen, ble ikke fargeendringsspissen helt rosa.
Hva skal jeg gjøre?
Det kan hende at du ikke har påført nok urin, men dersom den
blå streken i kontrollvinduet vises innen 10 minutter etter du
testet, har testen fungert. Dersom det ikke vises en blå strek i
kontrollvinduet innen 10 minutter etter du testet, bør du se
spørsmål 8.
8 Jeg har tatt testen, men ingen blå strek har dukket opp i
kontrollvinduet. Hva skal jeg gjøre?
Hvis det er mer enn 10 minutter siden du testet, har ikke
testen virket. Dette kan skyldes én av følgende:
• Fargeendringsspissen ble ikke holdt pekende nedover
eller testpinnen ble ikke lagt flatt etter påføring av urin.
• For mye eller for lite urin ble brukt.
Test igjen med en ny testpinne og sørg for å følge
instruksjonene nøye. Det kan være en idé å ta en urinprøve og
teste ved bruk av «innsamlet prøve»-metoden.
9 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?
Se bildene under delen «Les av resultatet».
Bilde A:
Resultatet ditt er «Ikke Gravid». Hvis du fortsatt tror du kan
være gravid, skal du se spørsmål 4.
Bildene B–D
Resultatet ditt er «Gravid». Det kan variere hvordan streken i
resultatvinduet ser ut, men det er fortsatt resultatet «Gravid»,
uansett hvor svak eller mørk den er.
Bilde B: Dette er mer sannsynlig når du tester før forventet
menstruasjon, når hCG-nivåene dine kan være relativt lave.
Bilde C: Dette er typisk når du tester på eller rundt den dagen
menstruasjonen er forventet.
Bilde D: Dette er mer sannsynlig at kan skje når du tester mer
enn noen få dager etter at menstruasjonen var forventet,
ettersom hCG-nivåene er høyere.
Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt skal du vente i
minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene
nøye.

Til selvtesting hjemme.
Kun til in vitro-diagnostisering.
Ikke til innvortes bruk.
Må ikke brukes om igjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares mellom 2 og 30 °C.
La den nå romtemperatur i 30 minutter.
før testing hvis den oppbevares i kjøleskap.
Ikke bruk hvis foliepakningen er skadet.
Må ikke brukes etter holdbarhetsdato.
Kast med vanlig husholdningsavfall.
Produsent

Må ikke brukes
om igjen

Partinummer

Medisinsk enhet til
in vitro-diagnostisering

Holdbarhetsdato

Temperaturgrense
2–30 ˚C
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