Norsk

Graviditetstest
Digital Early Detection

• Over 99 % nøyaktig fra dagen for din forventede menstruasjon.
• Kan brukes fra 5 dager før den uteblitte menstruasjonen.
• Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.

1 Ta testen
VIKTIG
Under hele
testingen må du
aldri holde
testpinnen med
oppsugingsspissen
pekende oppover.

Slik

Ikke slik

Hvis du tester fra dagen du forventet menstruasjon kan du teste når som helst på dagen.
Hvis du tester før forventet menstruasjon skal du bruke dagens første urin.
• Ta testpinnen ut av foliepakningen og fjern hetten når du er klar til å ta testen.
Bruk testpinnen med én gang.

ENTEN
Test i urinstrømmen din

ELLER

• Plasser bare
oppsugingsspissen i
urinstrømmen i kun
5 sekunder.
• Pass på at ikke resten
av testpinnen blir våt.
• Hold oppsugingsspissen
pekende nedover,
sett på hetten og
5
legg testpinnen
sekunder
flatt.

Ta en urinprøve i en ren,
tørr beholder
• Plasser bare
oppsugingsspissen i urinen,
som vist, i kun 20 sekunder.
• Hold oppsugingsspissen
pekende nedover, sett på
hetten og legg testpinnen
flatt.

20

sekunder

2 Clearblue smart nedtelling
• Den smarte nedtellingen vil nå bli vist på skjermen, slik at du vet at testen fungerer og hvert segment
vises i sekvens for å vise testens fremdrift.

Smart nedtelling
• Dersom den smarte nedtellingen ikke vises etter at du har brukt testen, skal du se spørsmål 5.

3 Avles resultatet ditt
• Når den smarte nedtellingen er fullført vil den forsvinne fra skjermen og resultatet vil
bli vist.
• Dette vil ta maksimalt 3 minutter, men noen resultater kan vises etter bare 1 minutt.
• Et «Gravid»-resultat vil vises på skjermen i opptil 6 måneder.
• Et «Ikke gravid»-resultat vises på skjermen i omtrent 24 timer.

Hvis resultatet er
«Gravid», skal du se
spørsmål 9.

Hvis resultatet er
«Ikke gravid», skal du
se spørsmål 10.

Spørsmål og svar
1

Hvor nøyaktig er Clearblue?
Testen er mer enn 99 % nøyaktig i
laboratorietester når den brukes fra dagen
for din forventede menstruasjon.

2 Hvordan fungerer Clearblue?

Når du er gravid produserer kroppen din
graviditetshormonet hCG (humant
koriongonadotropin). Mengden av hCG i
kroppen øker i tidlige stadier av graviditeten.
Testen kan detektere små mengder av dette
hormonet i urinen din (følsomheten til denne
testen er på 25 mIU/ml).

3 Når kan jeg teste med Clearblue Digital

Early Detection?
Graviditetshormonet øker raskt tidlig i
graviditeten og denne testen kan brukes til å
teste opptil 5 dager før din uteblitte
menstruasjon (som er 4 dager før din
forventede menstruasjon). Hvis du tar testen
før du venter menstruasjon og får resultatet
«Ikke gravid», er det fortsatt en mulighet for
at du kan være gravid. Se skjemaet nedenfor
for resultater av klinisk testing med tidlige
graviditetsprøver.
Tidlig testing
Antall dager før
forventet menstruasjon
% av prøver fra gravide
kvinner ga «Gravid»resultat

-1

-2

-3

-4

95 % 90 % 82 % 51 %

• For å ﬁnne ut når du forventer å få
menstruasjon, kan du beregne hvor lang
syklusen din vanligvis er ved å telle antall
dager fra din første menstruasjonsdag til
dagen før neste menstruasjon begynner.
• Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du
beregne på grunnlag av den lengste
syklusen du har hatt de siste månedene
før du utfører testen.
• Hvis du tester fra dagen du forventer
menstruasjon kan du teste når som helst
på dagen. Hvis du tester tidlig, skal du
bruke dagens første urin. Ikke drikk mye
væske før du tar testen.
• Hvis resultatet er «Ikke gravid», og du
fortsatt mistenker at du er gravid, skal du
se spørsmål 10.

4 Kan eventuelle legemidler eller medisinske

• Fertilitetspreparater som inneholder hCG
kan gi misvisende resultater (disse
fertilitetspreparatene gis vanligvis ved
injeksjon, og testing for raskt etter
administrasjon kan gi et falskt
«Gravid»-resultat).
• Andre fertilitetsbehandlinger (som
klomifensitrat), smertestillende og
hormonelle prevensjonsmidler (f.eks.
p-piller) skal ikke påvirke resultatet.
• Hvis du nylig sluttet å ta hormonell
prevensjon eller bruker
fertilitetsbehandlinger som klomifensitrat
kan menstruasjonen din være uregelmessig
og føre til at du tester for tidlig.
• Hvis du nylig har vært gravid (selv om
graviditeten ikke ble fullført) kan du få et
falskt «Gravid»-resultat.
• Svangerskap utenfor livmoren, cyster på
eggstokkene, menopause og visse svært
sjeldne medisinske tilstander kan gi
misvisende resultater.
• Hvis du ﬁkk et «Gravid»-resultat er det
mulig at du senere vil ﬁnne ut at du ikke er
gravid på grunn av naturlig
svangerskapsavbrudd som kan ﬁnne sted i
tidlige stadier.
Hvis du ﬁkk uventede resultater bør du drøfte
dem med legen din.

5 Jeg har brukt testen, men den smarte

nedtellingen viste ikke. Hva betyr dette?
Testen har ikke blitt utført på riktig måte.
Se «Testfeil» nedenfor.

6 Den smarte nedtellingen telte ned mye

raskere enn jeg forventet. Hva betyr dette?
Noen resultater kan vises etter bare 1 minutt.
I slike tilfeller vil segmenter for smart
nedtelling vises raskere.

7 Den smarte nedtellingen startet, men ble
ikke fullført og skjermen viser ingen
resultater, eller en feil vises på skjermen.
Hva betyr dette?
Testen har ikke fungert som den skal.
Se «Testfeil» nedenfor.
8 Jeg har brukt testen, men ingen resultat har

dukket opp på skjermen. Hva betyr dette?
Resultatet ditt skal vises på skjermen i løpet
av 3 minutter. Hvis ingen resultat vises kan du
se «Testfeil» nedenfor.

tilstander påvirke resultatet?
• Les alltid produsentens instruksjoner for
ethvert legemiddel du tar før du utfører
en test.

9 Testen min sier at jeg er «Gravid».
Hva skal jeg gjøre?
Hvis testen viser «Gravid», bør du kontakte
legen din som kan gi deg råd om hva du bør
gjøre videre.

10 Testen min sier at jeg er «Ikke gravid».

Hva skal jeg gjøre?
Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av
graviditetshormon 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, test
igjen om 3 dager. Hvis denne testen viser
«Ikke gravid»-resultat og du fortsatt ikke
har fått menstruasjon, ta kontakt med
legen din.

Testfeil
Feil i bok – det har oppstått en feil under
testing. Det kan være at:
• Oppsugingsspissen ble
ikke holdt pekende
nedover eller testen ble
ikke lagt ﬂatt etter at urin ble
påført.
le påf
åført.
t
• For mye eller for lite urin ble påført.
Du bør teste igjen ved hjelp av en ny test.
Følg instruksjonene nøye.
Tom feil
Testen har ikke virket som forventet.
Dette kan komme av at
instruksjonene for bruk ikke
ble fulgt. Du må utføre en ny
test. Følg instruksjonene for bruk
nøye.
kn
øye.

Kasting av testen din
Fjern batteriet før du kaster testpinnen.
Kassering av batterier skal skje i samsvar
med passende returordning. Sett en mynt
inn i sporet i enden og vri for å åpne
baksiden av testpinnen for å fjerne batteriet.
Hvis batteriet ikke er synlig, skyv
batteriholderen ut i pilens retning for
lettere fjerning.
Forsiktig: Batteriene skal ikke demonteres,
lades opp eller kastes på åpen ild.
Kast resten av testpinnen i samsvar med
passende returordning for elektrisk utstyr.
Ikke kast elektrisk utstyr i ild.

Til selvtesting hjemme.

www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager.
Din samtale vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

Kun til in vitro-diagnostisering.
Ikke til innvortes bruk.

800 10 218

Må ikke brukes om igjen.

Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles
inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Ta produktet og
emballasjen, inkludert eventuelle folieposer, med deg når du ringer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Denne digitale IVD-enheten oppfyller kravene for utslipp og immunitet i EN 61326-2-6:2006.
Elektroniske mottiltak benyttet i det elektroniske instrumentet vil gi rimelig beskyttelse mot
effekter fra elektromagnetiske forstyrrelser som er sannsynlig at er til stede i et hjemmemiljø.
Følgende forebyggende advarsler gjelder for utstyr i samsvar med EN 61326-2- 6:2006.
a) Bruk av dette instrumentet i tørre omgivelser, spesielt hvis syntetiske materialer er til stede
(syntetiske klær, tepper osv.), da de kan forårsake skadende utladning av statisk elektrisitet som
kan føre til feilaktige resultater.
b) Ikke bruk dette instrumentet i umiddelbar nærhet av kilder til sterk elektromagnetisk stråling
(f.eks. mobiltelefoner), da disse kan forstyrre dets funksjoner.

Produsent
Partikode
Holdbarhetsdato

Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C.
La den nå romtemperatur i
30 minutter før testing hvis den
oppbevares i kjøleskap.
Ikke bruk hvis foliepakningen er
skadet.

0123

Må ikke brukes etter holdbarhetsdato.
Dette produktet inneholder batterier.
Kast i henhold til lokale forskrifter.

Må ikke brukes
om igjen
Medisinsk enhet til
in vitro-diagnostisering

Temperaturgrense
2–30 °C
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