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Gör testet
Ta bort folien, ta av locket och använd omedelbart.
Placera den färgändrande spetsen:
i urinstrålen

5

eller

VIKTIGT: sänk ned spetsen
helt som visas

i ett
uppsamlat
urinprov

20

sekunder

sekunder

VIKTIGT: Den färgändrande spetsen blir omedelbart rosa, vilket innebär att urin absorberas.
Börja tidtagning så snart du ser att den färgändrande spetsen blir rosa.
Sätt på locket igen och lägg teststickan på en plan yta. Om spetsen inte blir helt rosa, se ”Testfel”.
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Vänta

3

minuter

3

En linje i kontrollfönstret kan börja visas snabbt men du måste
VÄNTA 3 HELA MINUTER innan du läser av ditt resultat.
Om inga blå linjer visas, se ”Testfel”.

Resultat
Gravid – Kontakta din läkare om ditt resultat är Gravid.
Bild A

Resultatfönster
Kontrollfönster

Bild B

Inte gravid (se F2).

Bild C

Om du är osäker på ditt resultat, se F6.

OM DU SER TVÅ LINJER BETYDER DET ATT DU ÄR GRAVID. DET HAR INGEN BETYDELSE HUR LJUSA ELLER
MÖRKA LINJERNA ÄR. En blå linje måste finnas i kontrollfönstret för att ditt resultat ska vara giltigt. Om inte,
se ”Testfel”. VIKTIGT! Läs av ditt resultat inom 10 minuter efter testning. Bortse från eventuella förändringar
efter denna tidpunkt.

?

Frågor och svar

1

Mitt resultat är Gravid. Vad ska jag göra?
Kontakta din läkare som kan ge dig råd om vilka steg du ska
ta härnäst. Det är möjligt att få ett positivt resultat och
senare få veta att du inte längre är gravid, (se F7).
2 Mitt resultat är Inte Gravid. Vad betyder det?
Du kanske inte är gravid eller att graviditetshormonet inte är
tillräckligt högt för att detekteras ännu. Testa igen om tre
dagar. Om detta test ger dig resultatet ”Inte gravid” och din
menstruation är sen, kontakta din läkare.
3 Hur tidigt kan jag testa?
Detta test kan användas från 6 dagar före din uteblivna
mens (5 dagar innan du väntar dig din mens). Eftersom
hormonnivåerna varierar från kvinna till kvinna och i början
av graviditeten kan vara mycket låga kan du vara gravid men
ändå få ett negativt resultat. Diagrammet nedan visar
procentandelen graviditeter som upptäcktes i labbtestning
med urinprover i tidig graviditet:
Dagar före utebliven mens

-1

-2

-3

-4

-5

Graviditeter upptäckta >99 % >99 % >99 % >99 % 96 %

-6
79 %

Om du ser två blå linjer inom 10 minuter efter testningen
är du gravid, det spelar ingen roll hur svaga eller mörka
linjerna är.
”Gravid”-resultat
Bild A Detta är mer troligt när du testar innan du
väntar dig mensen eller då dina hCG-nivåer kan vara
relativt låga.
Bild B Du kan se detta om du testar omkring den dag
du väntar dig mensen eftersom hCG-nivåerna kan vara
relativt låga.
Bild C Du kan se detta om du testar mer än några
dagar efter utebliven mens eftersom hCG-nivåerna är
högre.
Om du fortfarande är osäker på ditt resultat bör du vänta
med att testa igen i minst 3 dagar och se till att följa
bruksanvisningen
7 Jag fick tidigare resultatet ”Gravid” men sedan testade

4 Hur fungerar Clearblue?

Det detekterar graviditetshormonet hCG (humant
koriongonadotropin) i urinen. Testkänsligheten är
10 mI U/ml. Det är över 99 % tillförlitligt i laboratorietester
från den dag du väntar dig din mens.
5 Kan resultatet påverkas av läkemedel eller medicinska
tillstånd?
Läs alltid läkemedelstillverkarens anvisningar för eventuella
läkemedel du använder innan du gör testet. Läkemedel som
innehåller hCG och vissa sällsynta medicinska tillstånd kan
orsaka falska positiva resultat. Vid graviditet utanför
livmodern eller om du nyligen har varit gravid (även om
graviditeten inte fullbordades) kan du få missvisande
resultat. Om du närmar dig eller befinner dig i klimakteriet
kan du få ett falskt gravid-resultat trots att du inte är gravid.
Testet bör INTE påverkas av hormonbehandlingar som
innehåller klomifencitrat och inte heller av vanliga
smärtstillande medel, alkohol, antibiotika eller p-piller.

!

läkare/barnmorska.
6 Vad händer om jag är osäker på mitt resultat?

jag igen och fick ett negativt resultat, eller så fick jag
min mens. Vad betyder det?
Det är möjligt att få ett positivt resultat och senare få reda
på att du inte längre är gravid. Detta kallas ”spontan
abort” vilket inte är ovanligt och påverkar cirka 1 av
4 graviditeter. De flesta kvinnor kan få en hälsosam
graviditet efteråt.
8 Finns det något jag ska göra om jag planerar att bli

gravid?
Det är en bra idé att prata med din läkare innan du
försöker bli gravid. Många läkare rekommenderar att det
kan vara bra att ta folsyra eller vitamintillskott, undvika
alkohol, sluta röka och att försöka hålla en hälsosam vikt.
Du kanske också vill överväga att använda ett
ägglossningstest för att identifiera dina mest fertila dagar.
Clearblue erbjuder ett sortiment som hjälper dig att
maximera dina chanser att bli gravid.

Testfel
Resultatfönster
Den färgändrande spetsen blir inte helt rosa.
Kontrollfönster
Du kanske inte har applicerat tillräckligt med urin. Du kan dock vara säker
på att testet har fungerat om kontrollinjen visas inom 10 minuter efter
testningen.
Ingen blå linje visas i kontrollfönstret inom 10 minuter efter testningen.
Testet har inte fungerat, möjligen för att för mycket eller för lite urin
använts. Testa igen med ett nytt test och följ instruktionerna noggrant.

www.clearblue.com

Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan
09.00 och 12.00. Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en
svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.
020 100 507 Samtalet är gratis.
Alla samtal spelas in och kan övervakas i kvalitetssyfte. Vänligen ha
produkten och hela förpackningen, inklusive folieomslagen,
tillgängliga när du ringer.

Instruktioner för Clearblue Ultratidigt, med ”CB14” tryckt på
omslaget. För självtestning i hemmet. Endast för in vitrodiagnostik. Inte för invärtes bruk. Får inte återanvändas.
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara vid 2–30 °C.
Om produkten har förvarats i kylskåp ska du låta den uppnå
rumstemperatur i 30 minuter innan du utför testet. Använd inte
testet om folieförpackningen är skadad. Använd inte efter
utgångsdatumet. Kassera som vanligt hushållsavfall. Demontera
inte enheten. Innehåller små delar. Förtär inte någon del av den

här enheten. Om du sväljer någon del av misstag, kontakta läkare.
Rapportera eventuell personskada orsakad av användningen av
denna produkt till Clearblue.
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% av gravid-resultat kan detekteras 6 dagar före din uteblivna mens
(5 dagar innan du väntar dig mensen).
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Schweiz.
Partikod

Medicinteknisk produkt
för in vitro-diagnostik

Tillverkare

Utgångsdatum

Temperaturgräns
2–30 °C

Får inte
återanvändas

Clearblue är ett varumärke som tillhör SPD.
© 2021 SPD. Alla rättigheter förbehållna.
2300438.05 04-2021

0123

