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Těhotenský test Clearblue zjišťuje hCG (lidský choriový gonadotropin), hormon produkovaný tělem v těhotenství.  
Výsledek „Jste těhotná” znamená, že byl tento hormon zjištěn. Test Clearblue má přesnost vyšší než 99 %, pokud je 
použit od data očekávané menstruace.

•    Jakmile jste připravena na testování, otevřete fóliový obal a vyjměte těhotenský test. Testovací tyčinku 
okamžitě použijte.

•    Přidržte absorpční tyčinku směrem dolů v proudu moči na dobu 3 – 7 sekund.
•   Po 3 – 7 sekundách vyjměte absorpční tyčinku z moči. Držte směrem dolů.      
Moč můžete také shromáždit v čisté suché nádobě. Absorpční tyčinku ponořte do moči na dobu 15 sekund.
Moč musíte testovat ihned.

• Výsledek může být odečten kdykoli v rozmezí 3 - 10 minut.  
Pokud jsou v testovacím okénku viditelné dvě modré čárky, 
pak je výsledek „Jste těhotná“ (jedna čárka může být slabší než 
druhá). Jste-li těhotná, proužky se zobrazí ve stejném směru a 
jsou podobné šířky.  

• Pokud je v testovacím okénku zobrazena pouze jedna modrá 
čárka v poloze znázorněné na obrázku, pak je výsledek 
„Nejste těhotná“.

Po 10 minutách test zlikvidujte. 
Pokud není v testovacím okénku zobrazena žádná čárka, test 
neproběhl správně. Důvodem může být, že bylo použito příliš 
mnoho nebo příliš málo moči. Test proveďte znovu s použitím 
nového těhotenského testu a pečlivě dodržujte pokyny. 

Pokud si nejste jista výsledkem nebo je výsledek „Nejste těhotná“ a stále trvá podezření na těhotenství, měla byste 
před novým provedením testu vyčkat nejméně 3 dny.
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Může být výsledek ovlivněn některými léky či onemocněním?
•     Před provedením testu si vždy přečtěte informace týkající se všech léků, které užíváte. 
•      Léky pro léčbu neplodnosti obsahující hCG mohou přinášet nesprávné výsledky. Tyto léky se obvykle podávají ve formě
 injekcí a provedení testu příliš brzy po jejich podání může způsobit falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“.
•     Ostatní léky v léčbě neplodnosti (jako např. léky obsahující citrát clomiphenu), léky proti bolesti a hormonální
 antikoncepční prostředky (např. antikoncepční pilulky) by výsledek ovlivnit neměly.
•     Pokud jste v nedávné době přestala užívat hormonální antikoncepci nebo užíváte léky pro léčbu neplodnosti, obsahující např.
 citrát clomiphenu, může být váš cyklus nepravidelný, a to vás může vést k příliš časnému testování.
•    V případě nedávného těhotenství i předčasně ukončeného, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“.
•     Ektopické těhotenství, ovariální cysty, menopauza a některá velmi vzácná onemocnění mohou způsobovat nesprávné
 výsledky. 
Pokud obdržíte neočekávané výsledky, měla byste je probrat se svým lékařem.
Co mám dělat, je-li výsledek „Jste těhotná“?
•    Pokud je výsledek „Jste těhotná“, měla byste navštívit svého lékaře, který vám poradí, jak dále postupovat.  
Co mám dělat, pokud je výsledek „Nejste těhotná“?
•    Pokud je menstruace opožděna a výsledek je „Nejste těhotná“, proveďte test znovu za 3 dny.  Pokud dostanete znovu
 výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nebudete mít menstruaci, obraťte se na svého lékaře.

Tento test je určen pro domácí použití. Určeno pouze pro 
diagnostiku in vitro. Skladujte při pokojové teplotě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro jedno použití.
Nepoužívejte, pokud je fóliový obal poškozen.
Nepoužívejte po datu exspirace.
Likvidujte s běžným domácím odpadem.

Pokud máte dotaz ohledně produktu, prosím kontaktujte   
zákaznické podporu na níže uvedené adrese:
         Vyrobeno pro: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route
         de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland. 
Clearblue je obchodní známka. Vyrobeno v Číně.
© 2009 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.
Distribuce pro ČR: Glynn Brothers Chemicals Prague.
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LETÁK S POKYNY
Před provedením testu prosím pročtěte pozorně tento leták s pokyny.
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