Dansk

Graviditetstest
Hurtig Påvisning

• Mere end 99 % præcis fra dagen for din forventede menstruation.
• Læs denne brugsanvisning nøje igennem,
inden du gennemfører en test.

Hætte

1 Før du går i gang

Farveændringsspids

Det kan være praktisk at have et ur i
nærheden, når du tager testen.
Du kan teste når som helst på dagen fra
dagen for din forventede menstruation.

2 Udfør testen
Når du er klar til at teste, skal du fjerne
folieindpakningen og tage hætten af.
Brug prøvepinden med det samme.
Du kan tage testen direkte i urinstrømmen eller
i en urinprøve, som er indsamlet i en ren og tør
beholder.
• Hold farveændringsspidsen, så den peger
nedad i urinstrømmen, eller dyp den i den
indsamlede urinprøve i 5 sekunder, som vist
på billedet.
• Farveændringsspidsen vil omgående blive
lyserød, hvilket viser, at urinen absorberes.
Du skal blive ved med at holde
farveændringsspidsen nede i urinen,
indtil der er gået 5 sekunder.

• Fortsæt med at holde farveændringsspidsen, så den peger nedad,
eller læg prøvepinden fladt ned, indtil du er klar til at se resultatet,
og der kommer en blå streg til syne i kontrolvinduet.
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Du skal blive ved med at
holde farveændringsspidsen
nede i urinen, indtil der er
gået 5 sekunder.

sekunder

Urinstrøm

3

MINUTTER

ELLER

Start med at tage tid i
5 sekunder, lige så snart du ser
farveændringsspidsen blive
lyserød.

Indsamlet prøve

• Du kan evt. sætte hætten på igen.
• Hvis farveændringsspidsen ikke bliver helt lyserød, skal du se S5.

VENT I 3 MINUTTER. Når testen er i gang, vil du se blå streger komme til syne.

3 Aflæs dit resultat
Du kan nu aflæse dit resultat i
resultatvinduet.
En blå linje skal være til stede i
kontrolvinduet, når du aflæser dit
resultat. Denne linje viser, at testen har
virket.
Resultatet 'Gravid' kan blive vist efter
1 minut, når du tester fra den dag, du ikke
fik din menstruation (som er dagen efter
din forventede menstruation).
Du bør vente, til de 3 minutter er gået,
for at bekræfte et 'Ikke gravid'-resultat
(se S8).
Hvis du ikke ser en blå linje i
kontrolvinduet, virkede testen ikke
(se S6).

Resultatvindue

Ikke Gravid

Gravid

Hvis dit resultat er
'Ikke Gravid',
skal du se S10.

Billede A

Kontrolvindue

Billede B

Billede C

• Hvis dit resultat er 'Gravid', skal du se S11.
• Hvis du stadig ikke er sikker på dit resultat,
skal du se S7.

Det er ligegyldigt, om en af linjerne,
som udgør '+'-symbolet er lysere eller
mørkere end den anden; resultatet er
'Gravid'.

VIGTIGT! Aflæs dit resultat inden for 10 minutter efter gennemførelse af en test.
Ignorer eventuelle ændringer af dit resultat efter dette tidspunkt.

Spørgsmål og svar
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Hvor præcis er Clearblue?
Laboratorietests har vist, at Clearblue er mere end 99 %
nøjagtig, når den bruges fra dagen for din forventede
menstruation.
Hvordan fungerer Clearblue?
Når du er gravid, producerer din krop graviditetshormonet
hCG (humant choriongonadotropin). Mængden af hCG i din
krop stiger i de tidlige stadier af graviditeten. Clearblue Hurtig
Påvisning kan påvise meget små mængder af dette hormon i
din urin (testens følsomhed er 25 mIU/ml).
Jeg er ikke sikker på, hvornår min næste menstruation er
forventet. Hvordan ved jeg, at jeg tager testen på det
rigtige tidspunkt?
For at regne ud, hvornår din forventede menstruation er, skal
du beregne din normale cykluslængde ved at tælle antallet af
dage fra menstruationens første dag indtil dagen, før din
næste menstruation starter.
• Hvis du har en uregelmæssig cyklus, skal du beregne ud fra
den længste cyklus, som du har haft i månederne op til,
at testen tages.
Hvis resultatet er 'Ikke gravid', og du stadig mistænker
graviditet, skal du se S10.
Kan medicin eller medicinske tilstande påvirke resultatet?
• Hvis du tager medicin, skal du altid læse fabrikantens
anvisninger, før du foretager testen.
• Fertilitetsmedicin, der indeholder hCG, kan føre til
misvisende resultater (denne fertilitetsmedicin gives som
regel som injektion, og tests for tæt på indgivelse kan give
et fejlagtigt resultat som 'Gravid').
• Anden fertilitetsbehandling (såsom clomifencitrat),
smertestillende medicin og hormonelle præventionsmidler
(f.eks. p-piller) bør ikke påvirke resultatet.
• Hvis du for nyligt er ophørt med at bruge hormonelle
præventionsmidler eller modtager fertilitetsbehandling som
clomifencitrat, kan dine menstruationer blive
uregelmæssige, hvilket fører til, at du foretager testen for
tidligt.
• Hvis du for nyligt har været gravid (selvom graviditeten blev
afbrudt), kan resultatet fejlagtigt blive 'Gravid'.
• Ektopisk graviditet, ovariecyster, overgangsalder og nogle
meget sjældne sygdomme kan føre til misvisende resultater.
• Hvis du får et 'Gravid'-resultat, er det muligt, at du senere
ﬁnder ud af, at du ikke er gravid pga. et naturligt tab, hvilket
kan forekomme i de tidlige stadier af graviditet.
Hvis du får uventede resultater, bør du kontakte din læge.
Jeg har brugt graviditetstesten, men farveændringsspidsen
er ikke blevet helt lyserød. Hvad skal jeg gøre?
Hvis farveændringsspidsen ikke er blevet helt lyserød, kan det
skyldes, at du ikke har fugtet den med en tilstrækkelig
mængde urin. Hvis der imidlertid kommer en blå linje til syne
i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter at have foretaget
testen, har testen virket korrekt. Hvis der ikke fremkommer
nogen blå linje i kontrolvinduet inden for 10 minutter efter at
have foretaget testen, skal du se S6.
Jeg har brugt graviditetstesten, men der kommer ikke en
blå linje til syne i kontrolvinduet. Hvad skal jeg gøre?
Hvis der ikke er kommet en blå linje til syne i kontrolvinduet
inden for 10 minutter efter at have foretaget testen, har testen
ikke virket. Dette kan skyldes, at:

• Farveændringsspidsen ikke blev holdt nedad, eller at
prøvepinden ikke blev lagt ﬂadt ned efter at være blevet
fugtet med urin.
• Der blev brugt for meget eller for lidt urin.
Farveændringsspidsen skal holdes i urinstrømmen/
urinprøven i 5 sekunder.
Du bør tage testen igen med en ny prøvepind og følge
anvisningerne. Du kan eventuelt indsamle din urin i en ren,
tør beholder og kun dyppe farveændringsspidsen ned i den i
5 sekunder.
7 Hvad hvis jeg er i tvivl om mit resultat?
• For at dit resultat er 'Gravid', skal der være en blå linje i
kontrolvinduet og et '+'-symbol i resultatvinduet inden for
10 minutter efter gennemførelse af testen.
Plustegnet '+' i resultatvinduet kan se forskelligt ud, men de
linjer, der udgør plustegnet '+', og linjen i kontrolvinduet skal
have samme bredde (se billede A-C).
Billede A
Der er større sandsynlighed for, at dette forekommer, når du
er gravid, og du foretager testen mere end et par dage efter
din udeblevne menstruation, da hCG-niveauerne er højere.
Billede B
Dette er ikke usædvanligt, når du er gravid, og du foretager
testen på eller omkring dagen for din udblevne menstruation,
da hCG-niveauerne stadig er relativt lave.
Billede C
Selvom det er svagt, gælder dette stadig som et
'Gravid'-resultat.
Hvis du stadig er i tvivl om dit resultat, bør du vente mindst
3 dage, inden du tester igen, idet du følger instruktionerne nøje.
• For at dit resultat er 'Ikke gravid', skal der være en blå linje i
kontrolvinduet og et '-'-symbol (minus) i resultatvinduet
inden for 10 minutter efter gennemførelse af testen.
Hvis dit resultat er 'Ikke gravid', og du stadig mistænker
graviditet, skal du se S10.
8 Hvornår kan jeg aflæse resultatet?
Resultatet 'Gravid' kan blive vist så hurtigt som efter 1 minut,
når du tester fra den dag, du ikke ﬁk din menstruation (som er
dagen efter din forventede menstruation). Sørg for, at en blå
linje også er til stede i kontrolvinduet, inden du aﬂæser dit
resultat. Du skal vente i 3 minutter for at bekræfte resultatet
'Ikke gravid'. Hvis der ikke fremkommer nogen blå linje i
kontrolvinduet inden for 10 minutter, har testen ikke fungeret
(se S6).
9 Hvor lang tid varer resultatet?
Resultatet kan aﬂæses efter 3 minutter og inden for
10 minutter. Eventuelle ændringer, der sker efter 10 minutter,
skal du se bort fra.
10 Min test siger, jeg er 'Ikke gravid'. Hvad skal jeg gøre?
Du er muligvis ikke gravid, eller muligvis er niveauet af
graviditetshormon endnu ikke højt nok til at kunne blive
påvist, eller du kan have fejlberegnet datoen for, hvornår du
skulle få din menstruation.
• Hvis du foretog testen for tidligt, skal du foretage testen
igen ved den forventede menstruation.
• Hvis din menstruation er udeblevet, skal du foretage testen
igen efter 3 dages tid. Hvis testen giver resultatet 'Ikke
gravid', og du stadig ikke har fået din menstruation, skal du
kontakte din læge.
1 1 Min test siger, jeg er 'Gravid'. Hvad skal jeg gøre?
Hvis testen viser, at du er gravid, bør du kontakte din læge,
der kan vejlede dig om, hvad du bør foretage dig i det videre
forløb.
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Produktrådgivningen er åben alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00. Din samtale
vil blive besvaret på engelsk, og om nødvendigt via en oversætter.
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Gratis opkald fra fastnet telefoner, der kan opkræves gebyr ved opkald fra
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Producent
Batchkode
Holdbarhedsdato

Genbrug ikke
Medicinsk udstyr til
in vitro-diagnosticering

Temperaturgrænse
2-30 °C

Til selvtest derhjemme.
Kun til brug ved in vitrodiagnosticering.
Ikke til indvendig brug.
Må ikke genbruges.
Opbevares utilgængeligt for børn.
0123
Opbevares ved 2 °C - 30 °C.
Lad den nå stuetemperatur i 30 minutter,
inden testen udføres, hvis den opbevares
køligt.
Brug ikke, hvis foliepakken er beskadiget.
Må ikke bruges efter holdbarhedsdatoen.
Bortskaf med almindeligt
husholdningsaffald.
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