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Тест за бременност

БългарскиБългарски

EASY
с ПРОМЕНЯЩ ЦВЕТА СИ ВРЪХ 
Clearblue® е с над 99% точност от деня на очакваната менструация.

Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите тест.

Вижте въпрос 5, ако променящият цвета си връх не е порозовял напълно.

ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА УРИНАТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА УРИНА
Можете да тествате директно под струя урина или да 
потопите в проба урина, събрана в чист и сух съд.

● Дръжте променящия цвета си връх надолу или под струя 
урина, или в събрана проба урина, както е показано, 
само за 5 секунди.

● Променящият цвета си връх бързо ще се оцвети в 
розово, което означава, че се абсорбира урина. 
Продължете да задържате променящия цвета си 
връх в урината за не по-малко от 5 секунди.

● Дръжте променящия цвета си връх ориентиран надолу 
или поставете стика върху равна повърхност, докато се 
появи линия на контролния дисплей.

Можете да поставите капачката на мястото й.
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БРЕМЕННА СТЕ НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Ако резултатът ви е 
„Бременна сте“, вижте 
въпрос 9 в раздела 
„Въпроси и отговори“.

Ако резултатът ви е „Не сте 
бременна“, вижте въпрос 10 в 
раздела „Въпроси и отговори“.

ВАЖНО!  Отчетете резултата в рамките на 2–10 минути след извършването на теста. Не вземайте под внимание промените в резултата след този период. 

Въпроси и отговори – Прочетете раздела по-долу, в който ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Изображение A Изображение B Изображение C

Няма значение дали едната от линиите, 
образуващи символа „+“, е по-светла или 
по-тъмна от другата – резултатът е 
„Бременна сте“.

Ако все още не сте сигурна в резултата, 
вижте въпрос 7 за пълна информация.

Въпроси и отговори  Колко точен е тестът Clearblue®?
Clearblue® е с над 99% точност при лабораторни тестове, когато се 
използва от деня на очакваната менструация.   

Как работи тестът Clearblue®?
Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на 
бременността hCG (човешки хорион гонадотропин).  Количеството 
на hCG в тялото се повишава по време на ранна бременност.  
Clearblue® може да разпознава малки количества от този хормон в 
урината от деня на очакваната менструация (чувствителността на 
този тест е 25 mIU/ml).

Кога мога да се тествам с Clearblue®?
Clearblue® може да се използва до 5 дни преди закъснението на 
менструацията (което е 4 дни преди очакваната менструация).  
Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите 
резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна.  
Вижте таблицата по-долу за резултати от клинични изпитвания на 
Clearblue® с проби на ранна бременност.  

За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете 
обичайната продължителност на цикъла си, като преброите дните 
от първия ден на менструацията до деня преди началото на 
следващата менструация.
● Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид 

най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.
● Ако нямате представа кога да очаквате менструацията си, 

препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след 
последния път, когато сте имали сексуален контакт без предпазни 
средства. 

● Избягвайте приемането на големи количества течности преди 
тестването.

● Ако резултатът е „Не сте бременна“, но вие все още подозирате 
бременност, вижте въпрос 10.

Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на 
резултата?
● Винаги четете инструкциите на производителя на всички 

лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
● Лекарствата за забременяване, съдържащи hCG, могат да дадат 

подвеждащи резултати (такива лекарства за забременяване 
обикновено се поставят с инжекция и тестването твърде скоро 
след приема им може да покаже фалшив резултат „Бременна сте“).

● Друг тип терапии за забременяване (например кломифен 
цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви (напр. 
контрацептивни таблетки) не би трябвало да повлияят на 
резултата.

● Ако наскоро сте спрели да приемате хормонални контрацептиви 
или се подлагате на терапии за забременяване, като кломифен 
цитрат, цикълът ви може да е нередовен, което да доведе до 
тестване твърде скоро.

● Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила 
напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна 
сте“.

● Ектопична бременност, овариални кисти, менопауза и някои 
много редки медицински състояния могат да доведат до неверни 
резултати.

● Ако получите резултат „Бременна сте“, е възможно по-късно да 
откриете, че вече не сте бременна поради естествено 
прекратяване на бременността, което може да се случи в 
ранните стадии.

Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с 
вашия лекар.

Използвах теста, но променящият цвета си връх не порозовя 
напълно.  Какво да правя?
Ако променящият цвета си връх не е порозовял напълно, може да 
не сте използвали достатъчно урина.  Ако синята линия на 
контролния дисплей се появи в рамките на 10 минути след 
извършването на теста, това означава, че тестът работи.   
Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 
10 минути след извършването на теста, вижте въпрос 6.

Използвах теста, но не се появи синя линия на контролния 
дисплей.  Какво да правя?
Ако не се появи синя линия на контролния дисплей в рамките на 
10 минути след извършването на теста, това означава, че тестът не 
работи.  Възможни причини:
● Променящият цвета си връх не е бил насочен надолу или 

тестовият стик не е бил поставен върху равна повърхност, след 
като е бил в контакт с урината.

● Използвано е твърде голямо или твърде малко количество урина.  
Необходимо е да подложите на проба урина за 
5 секунди.

Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов тест и се 
постараете да следвате точно инструкциите.  Ако желаете, можете 
да съберете урина в чист и сух съд и да потопите променящия 
цвета си връх само за 5 секунди.

Какво да правя, ако не съм сигурна в резултата?
● За да бъде резултатът ви „Бременна сте“, трябва да се появи 

синя линия на контролния дисплей и символ „+“ на дисплея с 
резултат в рамките на 10 минути след извършването на теста.        

Външният вид на символа „+“ на дисплея с резултат може да се 
различава, но линиите, които образуват символа „+“, и линията на 
контролния дисплей трябва да имат еднаква ширина (вижте 
изображение А–С).  

Изображение A
По-вероятно е да се появи, когато сте бременна и се тествате 
няколко дни след очакваната менструация, тъй като нивата на hCG 
са по-високи.

Изображение B
Не е необичайно, когато сте бременна и се тествате в или около 
деня на очакваната менструация, тъй като нивата на hCG все още 
са относително ниски.

Изображение C
Това свидетелства за резултат „Бременна сте“.
Ако все още не сте сигурна в резултата, необходимо е да изчакате 
поне 3 дни, преди да се тествате отново, и да се уверите, че 
следвате инструкциите точно.
● За да бъде резултатът ви „Не сте бременна“, трябва да се появи 

синя линия на контролния дисплей и символ „-“ на дисплея с 
резултат в рамките на 10 минути след извършването на теста.  
Ако вашият резултат е „Не сте бременна“, но вие все още 
подозирате бременност, вижте въпрос 10.

Колко време трябва да мине, за да отчета резултата?
Резултатът може да се отчете по всяко време в рамките на 10 
минути след извършването на теста.  След изтичане на 10 минути 
всяка промяна в резултата не трябва да се взима под внимание.

Тестът показва, че съм бременна.  Какво да правя?
Ако тестът показва, че сте бременна, трябва да се консултирате 
със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемете 
след това.      

тестът показва, че не съм бременна.  Какво да правя?
Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на 
бременността все още да не е достатъчно високо, за да може да 
бъде разпознато, или може да сте изчислили погрешно деня на 
очакваната менструация. Ако менструацията ви закъснява, 
тествайте се отново след 3 дни, ако все още подозирате 
бременност.  Ако отново получите резултат „Не сте бременна“ 
и все още нямате менструация, консултирайте се със своя лекар.

Ранно тестване
Брой дни преди очакваната 
менструация

% проби от бременни жени с 
резултат „Бременна сте“
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Това изделие е за домашна употреба. 
Да се съхранява при стайна температура.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Само за инвитро диагностика.   
Да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Да не се използва, ако фолиевата опаковка 
е повредена
Да не се използва тестов стик с 
изтекъл срок на годност.  

www.clearblue.com

 ;SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), 
 Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария.
Clearblue е търговска марка на SPD.  Произведено в Китай.
© 2019 SPD.  Всички права запазени.

 Дистрибутор: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69,   
 Zagreb, Хърватия.
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Производител

Направете справка с 
инструкциите за употреба.

Медицинско изделие за 

инвитро диагностика 

Температурно 

ограничение 2ºC–30ºC
Да се използва до 

дата:

Не използвайте 
повторно.Партиден номер

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТAИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТA
Ако се тествате от деня на очакваната менструация, можете да го 
направите по всяко време на деня.
Ако се тествате преди деня на очакваната менструация, използвайте 
първата си сутрешна урина.

● Когато сте готова за тестването, извадете тестовия 
стик от фолиевата опаковка и отстранете синята капачка.  
Използвайте тестовия стик веднага.

ИЗЧАКАЙТЕ 2 МИНУТИИЗЧАКАЙТЕ 2 МИНУТИ
● Синя линия на контролния дисплей 

означава, че тестът работи. 

● Можете да отчетете своя резултат от 
теста след 2 минути.

● Не отчитайте резултат, докато не 
се появи тази синя линия.

● Ако на контролния дисплей не се появи 
синя линия в рамките на 10 минути, 
това означава, че тестът не работи 
(вижте въпрос 6).

ОТЧИТАНЕ НА ВАШИЯ РЕЗУЛТАТОТЧИТАНЕ НА ВАШИЯ РЕЗУЛТАТ

Вече можете да отчетете резултата си на дисплея с резултат.
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