Suomi

Raskaustesti
Nopea tulos

• Havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella kuukautisten
oletetusta alkamispäivästä alkaen.
• Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.

Suojus

1 Ennen kuin aloitat

Väriä vaihtava näytteenottopää

Kellosta voi olla apua testin tekemisen
yhteydessä.
Voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa,
jos teet testin aikaisintaan kuukautisten
oletettuna alkamispäivänä.

2 Tee testi
Kun olet valmis tekemään testin, poista
suojakääre ja irrota suojus. Käytä testipuikko
välittömästi.
Voi testata suoraan virtsasuihkusta tai
virtsanäytteestä, joka on kerätty puhtaaseen ja
kuivaan astiaan.
• Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä
alaspäin suunnattuna virtsasuihkussa tai
kerätyssä virtsanäytteessä kuvan mukaisesti
5 sekunnin ajan.
• Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu
välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi,
että virtsa imeytyy siihen. Pidä väriä vaihtava
näytteenottopää virtsassa täydet 5 sekuntia.

• Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai
aseta testipuikko tasaiselle alustalle, kunnes olet valmis lukemaan
tuloksen ja sininen viiva on ilmestynyt kontrolli-ikkunaan.
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Pidä väriä vaihtava
näytteenottopää virtsassa
täydet 5 sekuntia.

Virtsasuihku

3

MINUUTTIA

sekuntia
TAI

Aloita ajanotto heti kun
huomaat väriä vaihtavan
näytteenottopään muuttuvan
vaaleanpunaiseksi.

Kerätty näyte

• Voit halutessasi asettaa suojuksen takaisin paikalleen.
• Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin
vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 5.

ODOTA 3 MINUUTTIA. Kun testi alkaa toimia, näet sinisen viivan tai viivojen tulevan näkyviin.

3 Lue tulos
Voit lukea tuloksen tulosikkunasta.
Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen
viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa,
että testi on toiminut.
Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä
minuutissa, kun testi tehdään
väliinjääneiden kuukautisten oletetun
alkamispäivän jälkeen.
Sinun on odotettava 3 minuuttia,
jotta tulos Ei Raskaana varmistuu
(katso kysymys 8).
Jos kontrolli-ikkunassa ei näy sinistä
viivaa, testi ei ole toiminut (katso
kysymys 6).

Tulosikkuna

Ei Raskaana

Raskaana

Jos saat tuloksen
Ei Raskaana,
katso kysymys 10.

Kuva A

TÄRKEÄÄ! Lue tulos 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.
Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

Kuva B

Kontrolli-ikkuna

Kuva C

• Jos saat tuloksen Raskaana, katso kysymys 11.
• Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi,
katso kysymys 7.

Jos toinen plus-merkin (+) muodostavista
viivoista on vaaleampi tai tummempi kuin
toinen, sillä ei ole merkitystä, vaan
tuloksesi on Raskaana.

Kysymyksiä ja vastauksia
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Kuinka tarkka Clearblue on?
Laboratoriotesteissä Clearblue-testin tarkkuudeksi on
osoitettu yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten
odotettuna alkamispäivänä.
Kuinka Clearblue toimii?
Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia
(istukkagonadotropiinia). HCG-hormonin määrä kehossa
nousee raskauden alkuvaiheessa. Clearblue Nopea tulos
tunnistaa pienetkin määrät tätä hormonia virtsassa.
(Testin herkkyys on 25 mIU/ml.)
En ole varma, milloin seuraavien kuukautisten on määrä
alkaa. Mistä tiedän, suoritanko testin oikeaan aikaan?
Saat selville kuukautisten oletetun alkamispäivän,
kun määrität kuukautiskiertosi tavallisen pituuden laskemalla
päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten
alkamista edeltävään päivään.
• Jos kuukautiskiertosi on epäsäännöllinen, tee testi viimeksi
kuluneiden kuukausien pisimmän kierron mukaan.
Jos tulos on Ei Raskaana ja epäilet edelleen raskautta,
katso kysymys 10.
Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?
• Lue aina käyttämiesi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin
tekemistä.
• HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa
vääristää tuloksia (tällainen hedelmällisyyslääkitys annetaan
yleensä pistoksena, ja testaaminen liian pian lääkkeen
saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).
• Muiden hedelmällisyyshoitojen (kuten klomifeenisitraatti),
särkylääkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden
(kuten ehkäisypillerit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.
• Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai
käytät hedelmällisyyshoitoja, kuten klomifeenisitraattia,
kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata
liian aikaisin.
• Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi
keskeytynyt ennenaikaisesti), voit saada virheellisen
Raskaana-tuloksen.
• Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakystat, vaihdevuodet ja
tietyt hyvin harvinaiset sairaudet voivat vääristää tuloksia.
• Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että
myöhemmin toteat, että et ole raskaana, mikä johtuu
raskauden luonnollisesta keskeytymisestä, jota voi esiintyä
raskauden alkuvaiheessa.
Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin
kanssa.
Tein raskaustestin, mutta väriä vaihtava näytteenottopää ei
muuttunut kokonaan vaaleanpunaiseksi.
Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttunut täysin
vaaleanpunaiseksi, virtsan määrä on voinut jäädä liian
vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan
ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.
Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin
kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 6.
Tein raskaustestin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt
sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin
kuluessa testin suorittamisesta, testi ei ole toiminut.
Syynä voi olla:

• Et pitänyt väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin
suunnattuna tai asettanut testiä vaakatasoon testauksen
jälkeen.
• Virtsaa oli liikaa tai liian vähän. Testiä on pidettävä
näytteessä 5 sekuntia.
Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testipuikkoa ja huolehdi,
että noudatat ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen
puhtaaseen, kuivaan astiaan ja upottaa näytteeseen vain väriä
vaihtavan näytteenottopään 5 sekunniksi.
7 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?
• Raskaana-tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin
tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja
tulosikkunaan plusmerkki (+).
Plus-merkin (+) ulkoasu tulosikkunassa voi vaihdella, mutta
plus-merkin muodostavien viivojen ja kontrolli-ikkunan viivan
tulee kuitenkin olla leveydeltään samanlaisia (katso
kuvat A–C).
Kuva A
Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun olet raskaana
ja teet testin monta päivää kuukautisten väliinjäämisen
jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.
Kuva B
Tämä ei ole epätavallista, kun olet raskaana ja teet testin
kuukautisten oletettuna alkamispäivänä tai hiukan sitä ennen
tai sen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat edelleen
suhteellisen pienet.
Kuva C
Vaikka viivat olisivat vaaleita, tämä tarkoittaa silti
Raskaana-tulosta.
Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään
3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että
noudatat ohjeita.
• Ei Raskaana -tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin
tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja
tulosikkunaan miinusmerkki (–). Jos tulos on Ei Raskaana ja
epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.
8 Milloin voin lukea tuloksen?
Raskaana-tulos voi tulla näkyviin jo yhdessä minuutissa, kun
testi tehdään väliinjääneiden kuukautisten oletetun
alkamispäivän jälkeen. Varmista ennen tuloksen lukemista,
että kontrolli-ikkunassa on sininen viiva. Sinun on odotettava
3 minuuttia, jotta tulos Ei Raskaana varmistuu. Jos
kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa,
testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).
9 Kuinka kauan tulos kestää?
Tulos voidaan lukea 3–10 minuutin aikana. Kymmenen
minuutin jälkeen tuloksessa tapahtuvat muutokset on
jätettävä huomiotta.
10 Testin mukaan en ole raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonipitoisuus ei ole vielä
riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut
väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän.
• Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten
oletettuna alkamispäivänä.
• Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen
päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana
eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.
1 1 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?
Jos testi ilmoittaa, että olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin,
joka neuvoo, mihin toimiin on syytä ryhtyä seuraavaksi.
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Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja
ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150

Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. Kaikki puhelut
nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaudu ilmoittamaan
pakkauksen eränumero.
Lisäohjeita sekä raskautta koskevaa tietoa ja yleistä neuvontaa saat osoitteesta:
www.clearblue.com
Valmistaja
Eräkoodi
Viimeinen
käyttöpäivä

Ei saa käyttää
uudelleen.
In vitro -diagnostinen
lääketieteellinen laite

Lämpötilarajat
2–30 °C

Tarkoitettu itsetestaukseen ja
kotikäyttöön.
Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.
Vain ulkoiseen käyttöön.
Ei saa käyttää uudelleen.
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa.
0843
Anna lämmetä huoneenlämpöiseksi
30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty
jääkaapissa.
Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut.
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän
jälkeen.
Testin voi hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana.
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