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Slovensky

PLUS
PLUS
so ŠPIČKOU MENIACOU FARBU
• Clearblue® PLUS má vyššiu než 99% presnosť pri určovaní tehotenstva v deň očakávanej menštruácie
• Clearblue® PLUS sa môže použiť už 5 dní dopredu
Pred vykonaním testu si starostlivo preštudujte
dujte tento príbalový leták.

Tehotenský test
Kryt

Predtým, ako
začnete

Špička meniaca farbu
2

min
núty

Môže byť užitočné pripraviťť
si hodinky na sledovanie
času počas testovania.
odobratej vzorky moču, ako je znázornené na obrázku, na
celých 5 sekúnd.

1 VYKONANIE TESTU

Pri testovaní v deň očakávanej
menštruácie môžete tehotenský • Farba špičky meniacej farbu sa okamžite zmení na ružovú,
čo znamená, že špička absorbovala moč. Napriek zmene
test uskutočniť kedykoľvek v
farby špičku meniacu farbu ponechajte v prúde alebo vo
priebehu dňa.
vzorke moču celých 5 sekúnd.
Pri testovaní pred očakávanou
menštruáciou použite prvý ranný
moč.
Keď ste pripravená na
testovanie, vyberte testovaciu
tyčinku z fóliového obalu a zložte
modrý kryt. Testovaciu tyčinku
použite okamžite.
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TESTOVANIE ZO
VZORKY MOČU
Moč sa môže testovať v prúde
alebo sa môže testovať jeho
vzorka odobratá do čistej, suchej
nádoby.

• Špičku meniacu farbu
nasmerovanú nadol vložte
do prúdu moču alebo do
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Napriek zmene farby
špičku meniacu farbu
ponechajte v prúde
alebo vo vzorke moču
celých 5 sekúnd

sekúnd

Prúd moču

ALEBO

Len čo sa farba
špičky zmení na
ružovú, začnite
odrátavať 5 sekúnd.

Odobraná vzorka

• Špičku meniacu farbu držte nasmerovanú nadol alebo testovaciu
tyčinku položte do vodorovnej polohy, až pokým sa v kontrolnom
okienku neobjaví modrá čiara a nebudete si môcť pozrieť výsledok.
• Kryt môžete vrátiť na pôvodné miesto.

PO
OČKAJTE 3 MINÚTY.
Keď
ď sa začne objavovať modrá čiara/čiary, znamená to,
že ttest začína pracovať.

Okienko s výsledkom

Kontrolné okienko

3 INTERPRETÁCIA
VÝSLEDKU
Teraz môžete odčítať
výsledok v okienku s
výsledkom.
Pri odčítavaní výsledku
sa v kontrolnom okienku
musí zobrazovať modrá
čiara. Táto čiara
znamená, že test
prebehol úspešne.
Výsledok označujúci
tehotenstvo sa môže
zobraziť už za 1 minútu pri
testovaní v deň
očakávanej menštruácie
(t. j. v deň keď ste mali
dostať menštruáciu, ale
nedostali ste ju). Výsledok,
že nie ste tehotná, sa
zobrazí do 3 minút a 3
minúty musíte čakať aj v
prípade, že ste test
vykonali dopredu (prejdite
na otázku 10).
Ak sa v priebehu 10 minút
v kontrolnom okienku
nezobrazí modrá čiara,
test neprebehol úspešne
(prejdite na otázku 7
7).

NIE STE
TEHOTNÁ

STE TEHOTNÁ

Ak test označuje,
že nie ste tehotná,
prejdite na
otázku 12
2 v časti
Otázky a odpovede.

Obrázok A

Obrázok B

Obrázok C

Ak test označuje, že ste tehotná, prejdite na
otázku 13
3 v časti Otázky a odpovede.

Test označuje, že ste tehotná, aj v tom prípade, že čiary tvoriace
symbol „+“ nie sú rovnako tmavé.
DÔLEŽITÉ!
Výsledok odčítajte do 10 minút po vykonaní testu.
Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času neberte do úvahy.
Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku testu,
prejdite na otázku 8, kde nájdete podrobnejšie informácie.

Ak sa špička meniaca farbu nesfarbí celá na ružovo, prejdite na otázku 7.

Otázky a odpovede – V nasledujúcej časti si prečítajte odpovede na najčastejšie kladené otázky.
• Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a iné veľmi
zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.
• Ak test preukáže, že ste tehotná, a vy neskôr zistíte, že nie ste, môže ísť
o prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva.
Ak test preukáže nečakaný výsledok, konzultujte to so svojím lekárom.

Otázky a odpovede
1
2

3

Nakoľko je tehotenský test Clearblue® PLUS presný?
Clearblue® PLUS dosahuje v laboratórnych testoch presnosť viac ako 99% pri
testovaní v deň očakávanej menštruácie.
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Ako Clearblue® PLUS funguje?
V tehotenstve ľudské telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský
choriogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu
tehotenstva. Clearblue® PLUS dokáže v moči odhaliť už drobné množstvo tohto
hormónu (citlivosť testu je 25 mlU/ml).
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-1
-2
-3
-4

4

Percento vzoriek tehotných
žien, ktorým vyšiel
pozitívny test
98
97
88
56

%
%
%
%

Musím použiť vzorku prvého ranného moču?
Ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, odporúčame vám
použiť prvý ranný moč. Inak môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek
v priebehu dňa. Pred testovaním neprijímajte príliš veľa tekutín.
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Neviem, kedy mám dostať najbližšiu menštruáciu.
Ako zistím,, či vykonávam
y
test v správnom
p
čase?
Na určenie dňa očakávanej menštruácie vypočítajte dĺžku vášho cyklu tak,
že spočítate počet dní od začiatku menštruácie až po deň pred začatím ďalšej
menštruácie.
• Ak máte nepravidelný cyklus, mali by ste brať do úvahy najdlhší cyklus za
posledné
posl
edné mes
mesiace
iace.
• Ak si deň očakávanej menštruácie nedokážete vypočítať, odporúčame vám
vykonať test najskôr 19 dní po nechránenom pohlavnom styku.
• Ak ttest
est ozna
označuje
čuje,, že nie ste teh
tehotná
otná,, a vy n
napri
apriek
ek tomu
tomu máte pod
podozre
ozrenie,
nie,
že ste, prejdite na otázku 13.
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m čase po ich pod
podaní
ní môže mať za následok nesprávne
rávne určeni
ur
určenie
tehotenstva).
stva)
• Iné terap
terapie plodnosti, ako napr. klomiféncitrát,
citrát, lieky
lie proti bolesti
b
a hormonálna
antikoncepcia (napr. antikoncepčné
čné tabletky),
table
by na výsledok testu nemali
mať žiadny vplyv.
• Ak ste nedávno
o prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak užívate
klomiféncitrát
iféncitrát či iné
in prostriedky
ostriedky na zvýšenie
šeni plodnosti,
odnosti, váš cyklus môže b
byť
nepravidelný a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
• Ak ste boli nedávno tehotná
á (aj v prípade n
nedonosenia), test môže
nesprávne
e určiť, že ste tehotná.
tehotná

10 Čo mohlo ovplyvniť presnosť výsledku?

Presnosť tehotenského testu Clearblue® PLUS je nižšia, ak test vykonávate
pred dňom očakávanej menštruácie. Ak vzorku moču netestujete tak dlho,
ako určujú pokyny, môžete dostať nesprávny výsledok. Ak sa v kontrolnom
okienku napriek tomu do 10 minút objaví modrá čiara, znamená to, že výsledok
testu je správny. Ak test opakovane ukazuje nečakané výsledky, konzultujte to
so svojím lekárom. Takisto prejdite na otázku 6.

Použila som tehotenský
ý test,, ale v kontrolnom
okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?
Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá
čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné
príčiny:
• Po aplikácii moču nebola špička meniaca farbu nasmerovaná nadol alebo
testovacia tyčinka nebola položená do vodorovnej pozície.
• Aplikovalo sa príliš veľa alebo príliš málo moču. Je potrebné podržať špičku
v moči 5 sekúnd.
Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dbajte pritom na dodržanie
pokynov. Môžete odobrať vzorku moču do čistej, suchej nádoby a len do nej na
5 sekúnd vložiť špičku meniacu farbu.

Príliš skoré testovanie
Počet dní pred očakávanou
menštruáciou

Použila som tehotenský
ý test,, ale špička
p
meniaca
farbu sa nesfarbila celá na ružovo. Čo mám robiť?
Ak sa nesfarbila celá špička meniaca farbu, je možné, že ste neaplikovali
dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do
10 minút objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do
10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara,
prejdite na otázku 8.

Kedy môžem použiť test Clearblue® PLUS?
Clearblue® PLUS sa môže použiť najskôr 5 dní dopredu (teda 4 dni pred
očakávanou menštruáciou). Ak test vykonáte pred očakávanou menštruáciou a
výsledok bude negatívny, stále je tu možnosť, že ste tehotná. Pozrite si nižšie
uvedenú tabuľku s výsledkami klinického testovania Clearblue® PLUS počas
počiatočných štádií tehotenstva.

Obrázok C
Toto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní v deň
očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.
Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test
vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.
• Test označuje, že nie ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v
kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví
symbol „–“ (mínus). Ak je výsledok testu negatívny, a vy napriek tomu máte
podozrenie, že ste tehotná, prejdite na otázku 13.
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11 Kedy môžem interpretovať výsledok?
Výsledok
ý
označujúci
j
tehotenstvo sa môže zobraziť už za 1 minútu pri
p testovaní
v deň očakávanej menštruácie
e (t. j. po dni, keď ste mali dostať menštruácciu,
ciu, a
ale
nedostali ste ju). Pred interpretáciou
terpr
výsledku sa presvedčte, či sa
v kontrolnom okienku
u zobrazuje
zo
modrá čiara. Výsledok, že nie ste tehotná
te otná,
sa zobrazí do 3 minút
min a 3 minúty musíte čakať aj v prípade,
e, že ste
e tes
test vy
ykonali
dopredu. Ak sa v priebehu 10 minútt v kontrolnom okienku
enku nezob
ezobrazí modrá
čiara, test neprebehol úspešne (prejdite na otázku
ku 8).
8)

nku s výs
výsledkom platn
ný?
12 Ako dlho je výsledok v okienku

Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

Výsledok je platný od 3 do 10 minút od vykonani
vy onania testu. Po uplynutí 10 minút
nemusí byť výsledok testu pravdivý.
divý.

• Test označuje, že ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu
v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví
aví
symbol „+“.
Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podôb,
ôb, avšak
av
čiary,
ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku by mali mať podobnú
hrúbku (pozri obrázky A – C).
Obrázok A
Toto znamená, že ste tehotná. Toto sa môže stať,
s
najmä ak test vykonávate
pred dňom očakávanej menštruácie,
ie, kedy
ked je množstvo hormónu hCG relatívne
ne
malé.
Obrázok B
Takáto situácia môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate
vate v deň alebo
ebo okolo
dňa očak
očakávan
kávanej
ávanej
ej menšt
menštruác
ruácie
ie, keď je konce
koncentrá
ntrácia
cia horm
hormónu
ormónu
ónu hCG
G pom
po
pomerne nízka.
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13 Test označuje, že nie som tehotná. Čo mám robiť
ť?
Je možné, že nie ste
te tehotná
teh ná al
alebo je množstvo hormónu príliš malé na to
o, aby
sa dal zistiť, alebo ste
e si zl
zle vypočítala deň očakávanej menštruácie.
uácie.
• Ak ste
e test urobili
obili p
príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej
ávane menštruá
ácie.
• Ak vá
vám menštruácia
menš
mešká, po 3 dňoch test zopakujte.
pakujte Ak test preuká
áže, že
nie
e ste tehotná,
t
a menštruácia naďalej mešká,
šká, navštívte
na
svojho lekára.

Test označuje, že som tehotná.
hotná Čo mám robiť?
14 Tes

Ak tento test potvrdí tehotenstvo,
o, je vhodné navštíviť lekára, kktorý vám po
orad
radí,
aké ďalšie kroky je potrebné
bné vykonať.
vy
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Ak tes
test skladujete
te v chlad
chladničke, pred použitím ho
vyberte a počkajt
počkajte minimálne 30 minút,
kým
ým nedosiahne
nedos
izbovú teplotu.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Iba na diagnostické
é použitie in
i vitro.
Zlikvidujte
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bežný komunálnym
álnym odpadom.
odp
Nepoužívajte, ak je
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žívajte testo
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exspiráci
exspirácie.

