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Magyar

PLUS
PLUS
SZÍNVÁLTÓ VÉGGEL
• A Clearblue® PLUS 99% feletti megbízhatóságot nyújt már a menstruáció esedékességének első napjától
• A Clearblue® PLUS akár 5 nappal a menstruáció kimaradása előtt használható
Kérjük, hogy a teszt elvégzése előtt ﬁgyelmesen
mesen olvassa el ezt a tájék
tájékoztatót.

Terhességi teszt
Kupak

Mielőtt elkezdi
a tesztelést:

Színváltó vég

3

2

A teszt elvégzésekor
hasznos lehet, ha van
Önnél karóra, vagy más óra
a.

perc

1 A TESZT
ELVÉGZÉSE
Ha a tesztet a menstruáció
esedékességének első napja
után végzi, akkor a tesztet a
nap folyamán bármikor
elvégezheti.
Ha a menstruáció
esedékessége előtt végzi el a
tesztet, akkor erre a célra
használja a reggeli első
vizeletet.
Amikor készen áll a teszt
elvégzésére, vegye ki a
tesztcsíkot a
fóliacsomagolásból, és vegye
le a kék kupakot. Azonnal
használja fel a tesztcsíkot.

VIZELETTESZT
A tesztet végezheti
közvetlenül a vizeletsugárban
vagy tiszta, száraz tartályba
gyűjtött vizeletmintával.

• Tartsa a tesztcsíkot a színváltó végével lefelé mutató
helyzetben a vizeletsugárba vagy az összegyűjtött
vizeletmintába az ábrán látható módon 5 teljes másodpercig.
• A színváltó vég azonnal rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy
vizeletet szív magába. A színváltó véget 5 másodpercen
keresztül folyamatosan a vizeletben kell tartani.

5

másodperc
másodperc
A színváltó véget
5 másodpercen
keresztül
folyamatosan a
vizeletben kell tartani.

Számoljon
5 másodpercig, amint
észreveszi, hogy a
színváltó vég
rózsaszínre vált.

Vizeletsugár VAGY Összegyűjtött minta
• Tartsa a tesztcsíkot a színváltó végével lefelé mutató
helyzetben, vagy fektesse le lapos felületre addig, amíg
készen nem áll az eredmény leolvasására, és az ellenőrző
ablakban meg nem jelenik a kék csík.
• Ezután visszahelyezheti a kupakot.

Ha a színváltó vég nem válik teljesen rózsaszínné, olvassa el a 7. kérdést.

VÁRJON 3 PERCET.
A te
eszt működését a kék csík(ok) megjelenése jelzi.

Eredményjelző ablak

Ellenőrző ablak

3 AZ EREDMÉNY
LEOLVASÁSA
LEOLVASÁSA.
Eredményét az
eredményjelző ablakban
olvashatja le.
A kék csíknak meg kell
jelennie az ellenőrző
ablakban az eredmény
leolvasásakor. A vonal
jelzi, hogy a teszt
sikeres.
A „Terhes” eredmény akár
1 percen belül
megjelenhet, ha a
menstruáció
kimaradásának első
napjától végzi a tesztet
(ami az esedékes de
elmaradt menstruáció
napját követő nap). Várjon
3 teljes percet a „Nem
terhes” eredmény
megerősítése érdekében,
illetve akkor, ha a
menstruáció kimaradása
előtt végzi el a tesztet
(olvassa el a 10. kérdést).
t
Ha az ellenőrző ablakban
10 percen belül nem
jelenik meg a kék csík,
akkor a teszt nem sikerült
(olvassa el a 7. kérdést).
t

NEM TERHES

Ha az eredmény
„Nem terhes”,
akkor olvassa el a
12. kérdést a
Kérdések és
válaszok részben.

TERHES

A kép

B kép

C kép

Ha az eredmény „Terhes”, akkor olvassa el a
13. kérdést a Kérdések és válaszok részben.

Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó egyik vonal
világosabb vagy sötétebb mint a másik; az eredmény
mindenképpen „Terhes”.
FONTOS!
A teszt elvégzésétől számított 10 percen belül olvassa le az eredményt.
Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye ﬁgyelembe.
Ha továbbra is bizonytalan az eredményben, akkor a részletekért
olvassa el a 8. kérdést.

Kérdések és válaszok – Kérjük, olvassa el az alábbi szakaszt, mely választ ad a leggyakrabban feltett kérdésekre.

Kérdések és válaszok
1

Mennyire megbízható a Clearblue® PLUS teszt?

2

Hogyan
g
gy
működik a Clearblue® PLUS teszt?

3

Laboratóriumi vizsgálatokban a Clearblue® PLUS teszt megbízhatósága 99% feletti
a menstruáció esedékességének első napja után alkalmazva.
Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriogonadotropin) nevű terhességi
hormont termel. A terhesség korai szakaszában a szervezet hCG mennyisége
megemelkedik. A Clearblue® PLUS teszt ezt a hormont már kis mennyiségben is
kimutatja a vizeletből (a vizsgálat érzékenysége 25mIU/ml).

7

Mikor végezhetek tesztet a Clearblue® PLUS
segítségével?
A Clearblue® PLUS teszt legkorábban 5 nappal a menstruáció kimaradása előtt
használható (azaz 4 nappal a menstruáció esedékessége előtt). Ha a tesztet a
menstruáció esedékessége
g előtt végzi
g el, és „Nem terhes” eredményt
y kap, továbbra
is fennáll annak az esélye, hogy Ön terhes. További információkért tekintse át a
lenti táblázatban a Clearblue® PLUS korai terhességi mintákkal végzett klinikai
vizsgálatainak eredményeit.
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Fontos, hogy reggeli vizelettel végezzem el a
tesztet?
Ha a menstruáció esedékessége előtt végzi el a tesztet, akkor javasoljuk, hogy erre
a célra használja a reggeli első vizeletet. Egyéb esetben a tesztet a nap folyamán
bármikor elvégezheti. A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.

5

Nem tudom biztosan a menstruációm
esedékességének napját. Hogyan bizonyosodhatok
meg afelől, hogy a tesztet a megfelelő időben végzem?
Menstruációja esedékességének meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos
hosszát
át ú
úgy, hogy
h
megszám
á olja
lj a napokat
k t a menstruá
t ációja
iój első
l ő napjától
jától a
következő menstruációjának kezdete előtti napig.
• Ha a havi ciklusa rendszertelen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi hónapok
leghosszab
legho
sszabb
b ciklusát
ciklusát vegy
vegye
e ﬁgyelemb
ﬁgyelembe
e.
• Ha nem tudja megállapítani a menstruációja esedékességét, akkor azt javasoljuk,
asoljuk
hogy az ut
utolsó
olsó, véde
védekezés
kezés nélk
nélküli
üli szexuá
szexuális
lis érintk
érintkezést
ezéstől
ől számítv
számítva
a várjon
vár jon llegalá
egalább
bb
19 napot a teszt elvégzésével.
• Ha az eredmény „Nem terhes”, de a terhesség gyanúja
úja tová
továbbra is fennáll, akkor
olvas
l
sa ell a 13.
13 ké
kérdést
dé t.
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• A teszt elvégzése előtt mindig
min
olvassa el az aktuálisan szedettt gyógys
gyógyszerek
gyártóinak utasítás
utas
tasításait.
sítás
• A hCG-tartalmú
hCG-tart
termékenységet
mékenységet fokozó gyógyszerek
yszerek félrevezető
félrevezet eredményeket
okozhatnak. Ezeket a termékenységet
ok
é ett fokozó
fokoz
f k ó gyógyszereket általában injekcióval
adják be, és, ha a beadás után
tán túl hamar
ha
végzi el a tesztet, téves „Terhes”
eredményt kaphat.
• A megtermékenyülést
mékenyülést elősegítő egyéb kezelések (például a klomifén-citrát),
fájdalomcsillapítók
ájdalomcsillapítók és hormonális fogamzásgátlók (például fogamzásgátló
fogamzásg
tabletták) rendszerint nem befolyásolják az eredményt.
• Ha nemrég hagyta abba
ba a hormonális fogamzásgátló
f
szedését, vagy
termékenységet
mékenységet fokozó (pl. klomifén-citrát) kezelésben részesül, akkor a ciklusa

10 Mi befolyásolhatja az eredmény megbízhatóságát?
Ha a menstruáció esedékessége előtt végzi el a tesztet, akkor a Clearblue® PLUS
megbízhatósága
g
g kisebb. Ha nem a megfelelő
g
ideig
g tartja
j a tesztet a vizeletbe, akkor
elképzelhető, hogy az eredmény pontatlan lesz. Ám ha a teszt elvégzésétől
számított 10 percen belül megjelenik a kék csík az ellenőrző ablakban, akkor az
eredmény megbízható. Ha többször is váratlan eredményt kap, beszélje meg
orvosával, illetve olvassa el a 6. kérdést.

Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem
jelent meg a kék csík. Mit kell tennem?

11 Mikor olvashatom le az eredményt?
A „Terhes” eredményy akár 1 percen
p
belül megjelenhet,
gj
ha a tesztet a menstruáció
kimaradásának első napjától végzi
égzi ((ami az esedékes de elmaradt menstruáció
ió
napját követő nap). Bizonyosodjon
yosod
meg arról, hogy a kék csík megjelentt az
ellenőrző ablakban, mielőtt
ielőt leolvassa az eredményt. Várjon 3 percet
et a „Nem
„Nem te
terhes”
eredmény megerősítése
ősíté érdekében, illetve akkor, ha a menstruáció
uáció esedé
sedékesssége
előtt végzi ell a te
tesztet. Ha az ellenőrző ablakban 10 percen
cen belül
be ül ne
nem jelenik meg
a kék csík,
sík, a
akkor a teszt nem sikerült (olvassa el a 8. kérdést
kérd t).

Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék csík az
ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működőképes. Ennek a következő okai
lehetnek:
• A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe
mártás után nem lett elfektetve.
• A vizelet túl sok vagy túl kevés volt. A mintavételnek 5 másodpercig kell tartania.
Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az utasításokat.
A vizeletmintát akár egy tiszta, száraz tartályba is leveheti, melybe aztán kizárólag a
színváltó véget mártja bele csupán 5 másodpercre.

Terhes nőktől származó
„Terhes” eredményt adó
minták %-os aránya
98
97
88
56

Elvégeztem a terhességi tesztet, de a színváltó vég
nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?
Ha a színváltó vég nem színeződik teljesen rózsaszínre, akkor lehetséges, hogy nem
itatta át elegendő vizelettel. Azonban, ha az ellenőrző ablakban lévő kék csík a teszt
elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik, akkor a teszt működőképes. Ha a
teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék csík az ellenőrző
ablakban, akkor olvassa el a 8. kérdést.

Korai tesztelés
A menstruáció
esedékessége előtti napok
száma

C kép
Ezen kép megjelenése valószínűbb, ha Ön terhes, és a tesztet néhány nappal a
menstruáció esedékessége után végzi, ugyanis a hCG-szint ekkor magasabb.
Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon
legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.
• A „Nem terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított
10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „-”
(negatív előjel) szimbólum az eredményjelző ablakban. Ha az eredmény „Nem
terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is fennáll, akkor olvassa el a 13.
kérdést.

szabálytalan lehet, melynek következtében előfordulhat, hogy túl korán végzi el a
tesztet.
• Ha nemrég terhes volt (még ha nem is hordta ki a teljes időtartamot),
akkor előfordulhat, hogy téves „Terhes” eredményt kap.
• A méhen kívüli terhesség, petefészekciszta, menopauza és néhány igen ritka
kórállapot is okozhat félrevezető eredményt.
• „Terhes” eredmény esetén előfordulhat, hogy a későbbiekben a terhesség korai
szakaszában bekövetkező korai természetes vetélés miatt mégsem marad terhes.
Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.
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Meddig lesz látható az eredmény?
mény
12 Med

Az eredmény teszt elvégzésétől számított
tt 3. é
és 10. p
perc között bármikor leolvvasható.
A 10. perc letelte után az eredményben
yben bekövet
következő bármilyen változást ﬁgyelmen
kívül kell hagyni.

Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?

• A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított
ott
10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve
etve egy
„+” szimbólum az eredményjelző ablakban.
A „+” szimbólum többféleképpen jelenhet meg az eredményjelző
nyjelző ablakban,
ám a „+” szimbólumot alkotó vonalaknak és az ellenőrző
őrző a
ablakban lévő csíknak
hasonló szélességűnek kell lenniük (lásd az A–C
–C ké
képeket).
A kép
Ez a kép „Terhes” eredményt jelez.. Ez a kép akkor valószínű, ha a tesztet a
menstruáció esedékességének
nek na
napja előtt végzi, amikor a hCG-szint még
g
viszonylag alacsony lehet.
ehet.
B kép
Ez a kép nem
nem szokatl
sz
s okatlan
an, ha
ha Ön terhe
terhes
s, és a tesztet
tesztet a menstru
menstruáció
áció
esedékességének
edéke
napján vagy akörül végzi, ugyanis
gyanis a hCG-szint
-szint ekkor még szintén
viszonylag alacsony lehet.
vi

In vitro diagnos
g osztikai
ztikai
orvosi
si esz
eszköz

Gyártási
Gyár
tási szá
szám
m

Hőmérséklet-tart
Hőm
et tart
tartomán
omány:
y:
2–30 °C
2
C

Lejárati
Lejá
ejárati
rati d
dátum:
dát

vag
terhes. Mit kell tenne
ne
em?
13 A teszt szerintt nem vagyok

Lehet, hogy
gy nem terhe
terhes, de az is előfordulhat, hogy
gy a terhességi
g hormon
mon sz
szin
ntje
j
nem volt elég
ég magas
mag s a kimutatáshoz,
kim
vagy Ön rosszul számította
ta ki me
menstruá
ációja
esedékességét.
ékess
t
• Ha túl korán végezte el a tesztet, ismételje meg a mens
menstruáció esedékessé
égének
napjá
napján.
• Ha a menstruációja már esedékes lenne,
nne, akkor
ak
3 nap múlva ismételje meg
ga
tesztet. Ha ez a teszt is „Nem terhes” eredm
eredményt adott, és a menstruá
menstruációja
ója
a még
mé
mindig nem kezdődött meg, akkor
ak
keresse fel orvosát.

teszt szer
szerint
rint
int terhes
terhes v
vagyo
agyok.
gy k. Mit kell tennem?
tennem?
14 A teszt
Ha a teszt szerint Ön terhes, akkor keresse fel orvosát, aki ellátja a továb
további
teendőkkel
dőkkel kapcsolatos tanácsokkal.
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Szobahőmérsékleten
őmérsé
tárolandó.
andó.
Hűtőszekrényben
Hűtő
en történő
történ tárolás esetén a teszt
elvégzése
se előtt várjon 30 percet, amíg a teszt el ne
em
éri
ri a szob
szobahőmérsékletet.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Kizárólag in vitro diagnosztikai
diagnoszti
felhasználásra.
sználásra.
Használat
nálat után dobja
d
a normál
rmál háztartási
házta
(kommunáliis)
hulladé
hulladékba.
Ne használja,
ználja, ha a fóliacsomagolás sérült.
Ne ha
használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot.
ztcsíkot.

