Norsk

Graviditetstest
Rask Deteksjon

• Over 99 % nøyaktig fra dagen for din forventede menstruasjon.
• Les dette pakningsvedlegget nøye før du tar en test.

1 Før du begynner

Hette

Fargeendringsspiss

Det kan være nyttig å ha en klokke
tilgjengelig når du utfører testen.
Du kan teste når som helst på dagen fra den
dagen du forventer menstruasjonen.

2 Ta testen
Når du er klar til å teste, fjerner du
foliepakningen og tar av hetten.
Bruk testpinnen med én gang.
Du kan teste direkte i urinstrømmen eller i en
urinprøve tatt i en ren, tørr beholder.
• Sørg for å holde fargeendringsspissen
pekende nedover i urinstrømmen eller i den
innsamlede urinprøven din, som vist,
i 5 sekunder.
• Fargeendringsspissen vil umiddelbart bli rosa
for å vise at urinen blir absorbert. Du må
fortsette å holde fargeendringsspissen i
urinen i 5 sekunder.

• Fortsett å holde fargeendringsspissen pekende nedover eller legg
testpinnen flatt helt til du er klar til å lese av resultatet og en blå
strek har dukket opp i kontrollvinduet.

5

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

sekunder

Urinstrøm

3

MINUTTER

ELLER

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

Innsamlet prøve

• Du kan godt sette på hetten igjen.
• Hvis fargeendringsspissen ikke blir helt rosa, se spørsmål 5.

VENT I 3 MINUTTER. Når testen begynner å virke vil du se at blå strek(er) begynner å utvikle seg.

3 Avles resultatet ditt

Ikke Gravid
Du kan lese av resultatet ditt i
resultatvinduet.
En blå strek må vises i kontrollvinduet
når du avleser resultatet. Denne streken
viser at testen har virket.
Et «Gravid»-resultat kan vises etter
1 minutt når du tester fra den dagen
menstruasjonen uteble (som er dagen
Hvis resultatet ditt
etter du forventet menstruasjonen).
er «Ikke Gravid»,
Du bør vente i 3 minutter på å bekrefte et
kan du se
«Ikke gravid»-resultat (se spørsmål 8).
spørsmål 10.
Hvis du ikke ser en blå strek i
kontrollvinduet har ikke testen virket
(se spørsmål 6).

Resultatvindu

Kontrollvindu

Gravid

Bilde A

Bilde B

Bilde C

• Hvis resultatet ditt er «Gravid», kan du se
spørsmål 11.
• Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt,
kan du se spørsmål 7.

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

Det har ikke noe å si om én av strekene
som utgjør «+»-symbolet er lysere
eller mørkere enn den andre,
resultatet er «Gravid».

Spørsmål og svar
Hvor nøyaktig er Clearblue?
Clearblue er mer enn 99 % nøyaktig i laboratorietester når
den brukes fra den dagen du forventer menstruasjonen.
2 Hvordan fungerer Clearblue?
Når du er gravid produserer kroppen din
graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin).
Mengden av hCG i kroppen din øker i tidlige stadier av
graviditeten. Clearblue Rask Deteksjon kan detektere små
mengder av dette hormonet i urinen din (følsomheten til
denne testen er på 25 mIU/ml).
3 Jeg er ikke sikker på når jeg forventer min neste
menstruasjon. Hvordan vet jeg at jeg utfører testen til
riktig tid?
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 den første dagen av menstruasjon til
dagen før neste menstruasjon starter.
• Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du beregne på
grunnlag av den lengste syklusen du har hatt de siste
månedene før du tester.
Hvis resultatet er «Ikke gravid» og du fortsatt mistenker at
du er gravid, kan du se spørsmål 10.
4 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander
påvirke resultatet?
• Les alltid produsentens instruksjoner for ethvert
legemiddel du tar før du utfører testen.
• Fertilitetspreparater som inneholder hCG kan føre til
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 avsluttet bruken av 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 graviditetstesten, men fargeendringsspissen
har ikke blitt helt rosa. Hva skal jeg gjøre?
Hvis fargeendringsspissen ikke har blitt helt rosa kan det
være at du ikke har påført nok urin. Testen har virket hvis
den blå streken i kontrollvinduet vises innen 10 minutter
etter du har tatt testen. Hvis ingen blå strek har kommet til
syne i kontrollvinduet innen 10 minutter etter du tok testen,
kan du se spørsmål 6.
6 Jeg har brukt graviditetstesten, men det har ikke dukket
opp en blå strek i kontrollvinduet. Hva skal jeg gjøre?
Testen virket ikke hvis det ikke er noen blå strek i
kontrollvinduet innen 10 minutter etter du har tatt testen.
Dette kan skyldes at:
1

• Fargeendringsspissen ble ikke holdt pekende nedover
eller testen ble ikke lagt flatt etter at urin ble påført.
• For mye eller for lite urin ble brukt. Du må ta prøven i
5 sekunder.
Du bør teste igjen ved hjelp av en ny testpinne mens du
følger instruksjonene nøye. Du kan ta en urinprøve i en ren,
tørr beholder og bare plassere fargeendringsspissen i
urinen i 5 sekunder.
7 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?
• For at resultatet ditt skal være «Gravid» må det være
en blå strek i kontrollvinduet og et «+»-symbol i
resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble
utført.
Visningen av «+»-symbolet i resultatvinduet kan variere,
men strekene som skaper «+»-symbolet og streken i
kontrollvinduet skal ha lignende bredde (se bilde A–C).
Bilde A
Det er mer sannsynlig at dette skjer når du er gravid og du
tester mer enn noen dager etter forventet menstruasjon,
da hCG-nivåene er høyere.
Bilde B
Dette er ikke uvanlig når du er gravid og du tester på eller
rundt dagen for forventet menstruasjon, da hCG-nivåene
fortsatt er relativt lave.
Bilde C
Selv om strekene er lyse, angir dette et «Gravid»-resultat.
Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt skal du vente
i minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene
nøye.
• For at resultatet ditt skal være «Ikke gravid» må det være
en blå strek i kontrollvinduet og et «-»-symbol (minus)
i resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble
utført. Hvis resultatet ditt er «Ikke gravid» og du fortsatt
mistenker at du er gravid, kan du se spørsmål 10.
8 Når kan jeg lese av resultatet?
Et «Gravid»-resultat kan vises så raskt som etter 1 minutt
når du tester fra den dagen menstruasjonen uteble (som er
dagen etter din forventede menstruasjon). Forsikre deg
om at en blå strek er til stede i kontrollvinduet før du leser
av resultatet. Du må vente i 3 minutter for å bekrefte et
«Ikke gravid»-resultat Hvis ingen blå strek har kommet til
syne i kontrollvinduet innen 10 minutter, har ikke testen
virket (se spørsmål 6).
9 Hvor lenge forblir resultatet der?
Resultatet kan leses av når det har gått mellom 3 og
10 minutter. Etter 10 minutter skal du se bort fra enhver
endring av resultatene dine.
10 Testen viser 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, eller du har
feilberegnet 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,
bør du ta kontakt med legen din.
1 1 Testen min sier at jeg er «Gravid». Hva skal jeg gjøre?
Hvis testen viser at du er gravid, bør du ta kontakt med
legen din for råd om hvordan du skal gå frem videre.

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.

800 10 218
Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn
og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Vennligst oppgi partinummeret
fra produktforpakningen.
For veien videre, informasjon og generelle råd knyttet til spørsmål om graviditet,
kan du besøke nettstedet vårt: www.clearblue.com
Produsent
Partikode
Holdbarhetsdato

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

Temperaturgrense
2–30 °C

Til selvtesting hjemme.
Kun til in vitro-diagnostisering.
Ikke til innvortes bruk.
Må ikke brukes om igjen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C. 0123
La den nå romtemperatur i 30
minutter før testing hvis den
oppbevares i kjøleskap.
Ikke bruk hvis foliepakningen er
skadet.
Må ikke brukes etter
holdbarhetsdatoen.
Kast med vanlig husholdningsavfall.
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