SUOMI
Tulosikk
Tulo
sikkuna
una

S jus
Suojus
Suoj

Raskaustesti

Väriä
ä ä vaihtava
a tava
näytteenottopää

Ultravarhainen

Kontrolli-ikkuna
o t o
u a

Itsetestaukseen. Lue tämä esite huolellisesti ennen
testin tekemistä
tekemistä.
Jos teet testin ennen
kuukautisten väliinjäämistä,
käytä aamun
ensimmäistä virtsaa.
Muussa tapauksessa voit
tehdä testin mihin
aikaan tahansa.

Voit tehdä testin jo

6

6 päivää
ennen

kuukautisten väliinjäämistä.1

1

Vältä runsasta
juomista
ennen testausta.

Lue tulos
10 minuutin
kuluessa.

10

minuuttia

Tee testi
Poista suojakääre ja suojus ja käytä välittömästi.
Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä:

virtsasuihkun
alla
a

5

tai

sekuntia

TÄRKEÄÄ: upota
näytteenottopää kokonaan
kuvan osoittamalla tavalla

kerätyssä
virtsanäytteessä

20

sekuntia

TÄRKEÄÄ: Väriä vaihtava näytteenottopää muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi,
että virtsa imeytyy siihen. Aloita ajanotto heti, kun näet väriä vaihtavan näytteenottopään
muuttuvan vaaleanpunaiseksi. Aseta suojus takaisin ja aseta testipuikko vaakatasoon.
Jos näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet.

2

Odota

3

minuuttia

3

Kontrolli-ikkunan viiva saattaa alkaa tulla näkyviin nopeasti, mutta sinun on
ODOTETTAVA 3 MINUUTTIA ennen kuin luet tuloksesi.
Jos näkyviin ei tule sinisiä viivoja, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet.

Tulokset
Raskaana – jos tuloksesi on Raskaana, ota yhteys lääkäriin.
Kuva A

Tulosikkuna
Kontrolli-ikkuna

Kuva B

Ei Raskaana (ks. kysymys 2).

Kuva C

Jos olet epävarma tuloksestasi, katso kysymys 6.

JOS NÄET KAKSI VIIVAA, OLET RASKAANA. SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ, KUINKA VAALEAT TAI TUMMAT
VIIVAT OVAT. Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on
toiminut. Jos viivaa ei näy, katso lisätietoja kohdasta Testin virheet. TÄRKEÄÄ! Lue tulos 10 minuutin sisällä
testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

?

Kysymyksiä ja vastauksia

Sain Raskaana-tuloksen. Mitä minun pitäisi tehdä?
Ota yhteyttä lääkäriin, joka kertoo seuraavista
toimenpiteistä. Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka
myöhemmin käykin ilmi, ettet ole raskaana (ks. kysymys 7).
2 Sain Ei Raskaana -tuloksen. Mitä tämä tarkoittaa?
Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonin pitoisuus ei ole vielä
riittävän suuri, jotta testi tunnistaisi sen. Tee testi uudelleen
kolmen päivän kuluttua. Jos tämänkin testin tulos on Ei
Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.
3 Kuinka aikaisin voin tehdä testin?
Voit tehdä testin 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä
(5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).
Koska hormonitasoissa on kuitenkin eroja naisten välillä ja
alkuraskauden aikana ne voivat olla hyvin alhaisia, saatat olla
raskaana, mutta silti saada negatiivisen tuloksen. Alla
olevasta taulukosta näet alkuraskauden virtsanäytteille
tehtyjen laboratoriotestien tulokset:
1

Päivien määrä ennen
kuukautisten väliinjäämistä

-1

-2

-3

-4

-5

Havaitut raskaudet >99 % >99 % >99 % >99 % 96 %

-6
79 %

4 Miten Clearblue toimii?

Testi tunnistaa hCG-raskaushormonin
(istukkagonadotropiinin) virtsasta. Testin herkkyys on
10 mIU/ml. Laboratoriotestien mukaan testin tarkkuus on yli
99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten oletettuna
alkamispäivänä.
5 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?
Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin
tekemistä. HCG-hormonia sisältävät lääkkeet ja tietyt
harvinaiset sairaudet voivat aiheuttaa virheellisen positiivisen
tuloksen. Kohdunulkoinen tai äskettäinen raskaus (vaikka
raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti) voi vääristää
tuloksia. Jos sinulla on vaihdevuodet tai lähestyt
vaihdevuosia, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen,
vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien
hormonihoitojen, tavallisten särkylääkkeiden, alkoholin,
antibioottien ja ehkäisypillereiden EI pitäisi vaikuttaa testin
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niistä lääkärin kanssa.
6 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?

Jos näkyviin tulee kaksi sinistä viivaa 10 minuutin sisällä
testin tekemisestä, olet raskaana. Sillä ei ole merkitystä,
kuinka vaaleat tai tummat viivat ovat.
Raskaana-tulokset
Kuva A Tulos näyttää todennäköisesti tältä, kun teet
testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää,
jolloin hCG-tasot voivat olla suhteellisen alhaiset.
Kuva B Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin lähellä
kuukautisten odotettua alkamispäivää, koska
hCG-tasot voivat olla suhteellisen alhaiset.
Kuva C Tulos voi näyttää tältä, jos teet testin monta
päivää kuukautisten väliinjäämisen jälkeen, jolloin
hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.
Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään
3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi,
että noudatat ohjeita.
7 Sain aikaisemmin Raskaana-tuloksen, mutta kun tein
uuden testin, sainkin negatiivisen tuloksen,
tai kuukautiseni ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?
Testi voi antaa positiivisen tuloksen, vaikka myöhemmin
käykin ilmi, ettet ole raskaana. Tätä kutsutaan raskauden
keskeytymiseksi raskauden alkuvaiheessa. Tämä ei ole
epätavallista, sillä noin joka neljäs raskaus keskeytyy
alkuvaiheessa. Useimmilla naisilla on tämän jälkeen yhä
mahdollisuus terveeseen raskauteen.
8 Pitäisikö minun tehdä jotain, jos suunnittelen raskautta?
Kannattaa puhua lääkärin kanssa, ennen kuin yrität tulla
raskaaksi. Monet lääkärit suosittelevat foolihappoa tai
muita vitamiinilisiä ja kehottavat välttämään alkoholia ja
lopettamaan tupakoinnin. Myös painonhallinnasta voi olla
hyötyä. Voit myös harkita ovulaatiotestin käyttämistä
tunnistaaksesi hedelmällisimmät päiväsi.
Clearblue-tuotevalikoiman avulla voit maksimoida
mahdollisuutesi tulla raskaaksi.

Testin virheet
Väriä vaihtava näytteenottopää ei muutu täysin vaaleanpunaiseksi.
Virtsan määrä ei ehkä ole ollut riittävä. Testi on kuitenkin toiminut, jos
kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä.

Tulosikkuna
Kontrolli-ikkuna

Kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä.
Testi ei ole toiminut, mahdollisesti siksi, että virtsaa on käytetty liikaa tai
liian vähän. Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testiä ja huolehdi,
että noudatat ohjeita.

www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen
tuoteneuvoja ei aina ole paikalla, ja puheluusi saatetaan vastata
englanniksi.
0800 774 150 Puhelut ovat ilmaisia.
Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan
laadunvalvontatarkoituksessa. Pidä tuote, pakkaus ja myös
suojapussi käsillä, kun soitat.

Clearblue Ultravarhainen -testin käyttöohjeet, joiden
suojakääreeseen on painettu CB14. 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. 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. Älä pura laitetta. Sisältää

pieniä osia. Älä syö mitään tämän laitteen osia. Jos osia on vahingossa
nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ilmoita Clearbluelle kaikista
tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vammoista.
1Raskaana-tuloksista

79 % voidaan havaita 6 päivää ennen kuukautisten
väliinjäämistä (5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää).
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.
Eräkoodi

In vitro -diagnostiikkaan
tarkoitettu lääkinnällinen laite

Valmistaja

Viimeinen
käyttöpäivä

Lämpötilaraja
2–30 °C

Ei saa
käyttää uudelleen
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