Ελληνικά

Πριν από την εφαρμογή ούρων στο δοκιμαστικό στικ, πρέπει να το τοποθετήσετε στην υποδοχή τεστ.
Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν να κάνετε το τεστ.

Τεστ ωορρηξίας
Ψηφιακό

Αύξηση LH

Παράδειγμα - οι πιο
γόνιμες ημέρες σας
μπορεί να ποικίλλουν
από κύκλο σε κύκλο

Πώς λειτουργεί το Ψηφιακό τεστ ωορρηξίας Clearblue

Οι 2 πιο γόνιμες
ημέρες σας

Επίπεδο LH

Το Ψηφιακό Clearblue λειτουργεί ανιχνεύοντας την αύξηση μιας ορμόνης που ονομάζεται
ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) στα ούρα σας. Η αύξηση της LH συμβαίνει περίπου 24-36 ώρες
πριν από την απελευθέρωση ενός ωαρίου από τις ωοθήκες – μια διαδικασία γνωστή ως
ωορρηξία. Βρίσκεστε στην πιο γόνιμη φάση του κύκλου σας την ημέρα που ανιχνεύεται η
αύξηση της LH, καθώς και την αμέσως επόμενη ημέρα.
Οι 2 πιο γόνιμες ημέρες σας αρχίζουν από τη στιγμή που το Ψηφιακό Clearblue ανιχνεύσει
την αύξηση της LH σας. Κάνετε έρωτα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των επόμενων
48 ωρών για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητά σας να μείνετε έγκυος.

Ημέρα του κύκλου
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Έναρξη καθημερινών
τεστ

Μη αύξηση LH

Αύξηση LH

Πότε να ξεκινήσετε το τεστ
Η ημέρα που συμβαίνει η αύξηση της LH διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και από κύκλο σε κύκλο. Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή πιθανότητα να
ανιχνεύσετε την αύξηση της LH, θα πρέπει να γνωρίζετε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας. Η ημέρα που ξεκινά η περίοδός σας (πρώτη ημέρα πλήρους
αιμορραγίας) είναι η Ημέρα 1. Η διάρκεια του κύκλου σας είναι ο συνολικός αριθμός ημερών από την Ημέρα 1 έως και την ημέρα πριν ξεκινήσει η επόμενη
περίοδός σας.
Εάν δεν γνωρίζετε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας ή η διάρκεια του κύκλου σας παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανατρέξτε στην Ε1 στην πίσω σελίδα.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να υπολογίσετε την ημέρα που θα πρέπει να ξεκινήσετε το τεστ. Μπορείτε να κάνετε το τεστ ανά πάσα στιγμή της
ημέρας, πρέπει όμως να είναι την ίδια περίπου ώρα κάθε μέρα (για πολλές γυναίκες είναι πιο βολικό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα). Είναι σημαντικό να
πίνετε κανονικά και να μην ουρήσετε για 4 ώρες πριν κάνετε το τεστ.
21 ή
41 ή
Διάρκεια του κύκλου σας (ημέρες)
λιγότερες 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 περισσότερες
Υπολογίζοντας ότι η πρώτη ημέρα της περιόδου σας
είναι η 1η ημέρα του κύκλου, ξεκινήστε το τεστ την
ημέρα που βλέπετε κάτω από τη διάρκεια του κύκλου σας
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Ανατρέξτε στην
Ε2 στην
πίσω σελίδα

Όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ…
• Αφαιρέστε το δοκιμαστικό στικ από το
αλουμινένιο περιτύλιγμα. Χρησιμοποιήστε
το δοκιμαστικό στικ αμέσως.
• Πριν από την εφαρμογή ούρων στο δοκιμαστικό
στικ, πρέπει να το τοποθετήσετε στην υποδοχή
τεστ. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
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Κουμπί αφαίρεσης

Δοκιμαστικό
στικ

Υποδοχή τεστ
Οθόνη

Αφαιρέστε το καπάκι

Ροζ βέλος

• Εντοπίστε το ροζ βέλος στο
δοκιμαστικό στικ.
Δοκιμαστικό στικ

Καπάκι

3 Συναρμολογήστε το τεστ
• Εντοπίστε το ροζ βέλος στην υποδοχή του τεστ.
• Ευθυγραμμίστε τα δύο ροζ βέλη.
Δοκιμαστικό στικ
• Εισάγετε το δοκιμαστικό στικ στην υποδοχή του τεστ μέχρι
να ασφαλίσει κάνοντας το χαρακτηριστικό «κλικ» και να
εμφανιστεί το σύμβολο Τεστ έτοιμο.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο Τεστ έτοιμο.
• Όταν εμφανιστεί το σύμβολο Τεστ έτοιμο, κάντε το τεστ αμέσως.
• Εάν δεν εμφανιστεί το σύμβολο Τεστ έτοιμο Ή εάν εξαφανιστεί,
αφαιρέστε το δοκιμαστικό στικ χρησιμοποιώντας το κουμπί
αφαίρεσης και εισάγετέ το ξανά με προσοχή.
• Εάν το σύμβολο εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ανατρέξτε στην
Ε17 στην πίσω σελίδα.
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Κάντε το τεστ
Ενώ το σύμβολο Τεστ έτοιμο εμφανίζεται
στην οθόνη…

5–7

Ή

δευτερόλεπτα

• Είτε κάντε το τεστ απευθείας στη ροή
των ούρων σας.
• Κρατήστε το απορροφητικό άκρο προς
τα κάτω στη ροή των ούρων σας για
5-7 δευτερόλεπτα.
• Προσέξτε να μη βρέξετε την υποδοχή
του τεστ.
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Υποδοχή τεστ
Δοκιμαστικό στικ
Απορροφητικό
άκρο

«Κλικ»

Υποδοχή τεστ

τ έτοιμο
Τεσ

15

δευτερόλεπτα

• Είτε κάντε το τεστ με ένα
δείγμα των ούρων σας που
έχετε συλλέξει σε ένα καθαρό,
στεγνό δοχείο.
• Βουτήξτε το απορροφητικό
άκρο μέσα στο συλλεγμένο
δείγμα ούρων σας για
15 δευτερόλεπτα.

Απορροφητικό
άκρο

Περιμένετε
• Κρατήστε το απορροφητικό άκρο με κατεύθυνση προς τα κάτω ή τοποθετήστε το τεστ σε
μια επίπεδη επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να κρατάτε το
τεστ με το απορροφητικό άκρο προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια του τεστ.
• Μετά από 20-40 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο Τεστ έτοιμο,
υποδεικνύοντας ότι το τεστ λειτουργεί.
• ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΤΙΚ.
• Επανατοποθετήστε το καπάκι και σκουπίστε τυχόν υπερβολικά ούρα.
• Εάν το σύμβολο Τεστ έτοιμο δεν αρχίσει να αναβοσβήνει, ανατρέξτε στην Ε5 στην πίσω σελίδα.
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Διαβάστε το
αποτέλεσμά σας
• Μέσα σε 3 λεπτά το
αποτέλεσμα θα
εμφανιστεί στην οθόνη.

• Εάν το αποτέλεσμα είναι
δεν έχει ανιχνευτεί αύξηση
LH. Κάντε το τεστ ξανά την
επόμενη μέρα, την ίδια ώρα,
χρησιμοποιώντας ένα νέο
δοκιμαστικό στικ.

• Μόλις διαβάσετε το αποτέλεσμά σας ΠΡΕΠΕΙ να πατήσετε το κουμπί
αφαίρεσης και να αφαιρέσετε το δοκιμαστικό στικ.
• Μπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσμα του τεστ μόνο στην οθόνη της
υποδοχής του τεστ.
• Δεν μπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσμά σας από τυχόν γραμμές
που βλέπετε επάνω στο δοκιμαστικό στικ.

έχει ανιχνευτεί αύξηση
• Εάν το αποτέλεσμα είναι
LH και αυτό σημαίνει ότι διανύετε το πιο γόνιμο
διάστημά σας. Κάνετε έρωτα οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια των επόμενων 48 ωρών για να
μεγιστοποιήσετε την πιθανότητά σας να μείνετε
έγκυος. Δεν είναι ανάγκη να συνεχίσετε να κάνετε
τεστ κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου.
• Το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνη για 8 λεπτά.
• Αν το δοκιμαστικό στικ βρίσκεται ακόμα μέσα στην υποδοχή και η
οθόνη είναι κενή, αφαιρέστε το στικ και το αποτέλεσμά σας θα
επανεμφανιστεί για 2 λεπτά.
• Μην επανατοποθετείτε στην υποδοχή ένα χρησιμοποιημένο
δοκιμαστικό στικ.

Σύμβολα σφάλματος
Σφάλμα A

• Αφαιρέσατε το δοκιμαστικό στικ πολύ νωρίς.
Επανατοποθετήστε αμέσως το δοκιμαστικό στικ στην
υποδοχή του τεστ. Ανατρέξτε στην Ε14 στην πίσω σελίδα.

Σφάλμα B

• Ανατρέξτε στην
Ε15 στην
πίσω σελίδα.

Σφάλμα Γ

• Ανατρέξτε στην
Ε16 στην
πίσω σελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες
Απόρριψη του ψηφιακού τεστ
• Μόλις εμφανιστεί το αποτέλεσμα, πετάξτε το
δοκιμαστικό στικ στα κανονικά οικιακά
απορρίμματα. Για να γίνει αυτό, πατήστε το
κουμπί αφαίρεσης στην υποδοχή του τεστ.
Το δοκιμαστικό στικ θα αποδεσμευτεί
αυτόματα. Όταν αφαιρείτε το δοκιμαστικό
στικ, μπορεί να προσέξετε μία ή δύο μπλε
γραμμές επάνω στο δοκιμαστικό στικ.
Πρέπει να τις αγνοήσετε και να βασιστείτε
μόνο στην οθόνη στην υποδοχή τεστ για να
διαβάσετε τα αποτελέσματά σας. Το
δοκιμαστικό στικ δεν επαναχρησιμοποιείται.
• Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την
υποδοχή τεστ, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες
διαχωρίζοντας το επάνω και κάτω μισό,
αρχίζοντας από το άκρο κοντύτερα στην
οθόνη. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες κάτω
από το κεντρικό μεταλλικό κάλυμμα.
Πετάξτε τις μπαταρίες σύμφωνα με την
κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης.
Προσοχή: Μην αποσυναρμολογείτε,
επαναφορτίζετε ή πετάτε τις μπαταρίες στη
φωτιά. Μην καταπίνετε. Να φυλάσσεται
μακριά από παιδιά. Πετάξτε το υπόλοιπο
μέρος της υποδοχής σύμφωνα με την
κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης για
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην πετάτε
ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη φωτιά.
Επαναχρησιμοποίηση της υποδοχής
του τεστ
• Ενώ κάνετε ένα τεστ, η υποδοχή του τεστ
μπορεί να πιτσιλιστεί από ούρα. Καθαρίστε
την σκουπίζοντάς την προσεκτικά. Δεν
μπορείτε να κάνετε ένα άλλο τεστ όση ώρα
εμφανίζεται το αποτέλεσμά σας ή κάποιο
σύμβολο σφάλματος στην οθόνη. Αυτά
εμφανίζονται για 8 λεπτά (ή 2 λεπτά εάν η
οθόνη σας ήταν κενή και έχετε μόλις
αφαιρέσει το δοκιμαστικό στικ). Είναι
σημαντικό να μην ουρήσετε για τουλάχιστον
4 ώρες πριν κάνετε το τεστ. Εάν έχετε
συλλέξει ούρα, μπορείτε να
ξαναχρησιμοποιήσετε την υποδοχή του
τεστ, μόλις σβήσει κάθε ένδειξη στην οθόνη.
Όταν είστε έτοιμη να ξαναχρησιμοποιήσετε
την υποδοχή του τεστ, επαναλάβετε τις
οδηγίες από το βήμα 1, χρησιμοποιώντας
ένα νέο δοκιμαστικό στικ.

4 Πρέπει να χρησιμοποιήσω όλα τα τεστ;
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Ερωτήσεις & Απαντήσεις
1 Δεν γνωρίζω τη συνήθη διάρκεια του
κύκλου μου ή η διάρκεια του κύκλου μου
παρουσιάζει διακυμάνσεις. Πώς μπορώ
να ξέρω πότε να ξεκινήσω το τεστ;
Εάν δεν γνωρίζετε τη συνήθη διάρκεια του
κύκλου σας, συνιστούμε να περιμένετε να
ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένας έμμηνος
κύκλος και να σημειώσετε τη διάρκειά του,
πριν να χρησιμοποιήσετε το Ψηφιακό
Clearblue. Όταν εντοπίσετε τη διάρκεια του
κύκλου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την πίσω σελίδα των οδηγιών για να δείτε
πότε μπορείτε να ξεκινήσετε το τεστ.
Εάν η διάρκεια του κύκλου σας παρουσιάζει
διακύμανση μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τότε
επιλέξτε το συντομότερο κύκλο που είχατε
κατά τους τελευταίους 6 μήνες για να
προσδιορίσετε πότε να ξεκινήσετε το τεστ.
Πιθανόν να χρειαστεί να ξεκινήσετε μια νέα
συσκευασία και να χρησιμοποιήσετε τη νέα
υποδοχή τεστ και δοκιμαστικά στικ για να
εντοπίσετε την αύξηση της LH.
Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να ξεκινήσετε το
τεστ χωρίς να γνωρίζετε τη διάρκεια του
κύκλου σας, συνιστούμε να ξεκινήσετε την
10η ημέρα. (Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή,
είναι πιθανό να χάσετε την αύξηση LH διότι
έχετε αρχίσει να κάνετε το τεστ πολύ αργά ή
μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε μια νέα
συσκευασία για να συνεχίσετε να κάνετε το
τεστ.) (Ανατρέξτε στην Ε9).
2 Η διάρκεια του κύκλου μου είναι εκτός του
εύρους που αναφέρεται στον πίνακα.
Πώς θα ξέρω πότε να ξεκινήσω το τεστ;
Εάν ο κύκλος σας διαρκεί 21 ή λιγότερες
ημέρες, ξεκινήστε το τεστ την 5η ημέρα. Εάν
διαρκεί περισσότερες από 40 ημέρες,
ξεκινήστε το τεστ 17 ημέρες πριν από την
ημέρα που περιμένετε την επόμενη περίοδο.
3 Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να κάνω
το τεστ;
Μπορείτε να κάνετε το τεστ ανά πάσα στιγμή
της ημέρας, αλλά περίπου την ίδια ώρα κάθε
ημέρα. Είναι σημαντικό να μην ουρήσετε για
τουλάχιστον 4 ώρες πριν κάνετε το τεστ.
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Όχι. Μπορείτε να σταματήσετε τη χρήση των
τεστ όταν εντοπίσετε την αύξηση της LH σας
και να κρατήσετε τα υπόλοιπα δοκιμαστικά
στικ και την υποδοχή του τεστ για να τα
χρησιμοποιήσετε στον επόμενο κύκλο,
αν χρειάζεται.
Έκανα το τεστ, αλλά δεν άρχισε να
αναβοσβήνει το σύμβολο Τεστ έτοιμο.
Τι σημαίνει αυτό;
Το τεστ δεν έγινε σωστά. Θα εμφανιστεί ένα
σύμβολο σφάλματος στην οθόνη μέσα σε 10
λεπτά από τη διεξαγωγή του τεστ. Θα πρέπει
να επαναλάβετε το τεστ με ένα νέο
δοκιμαστικό στικ.
Για πληροφορίες σχετικά με την επανάληψη
του τεστ, ανατρέξτε στην Ε15 και στην
παράγραφο «Επαναχρησιμοποίηση της
υποδοχής του τεστ».
Υπάρχει πρόβλημα αν βραχεί η υποδοχή
του τεστ;
Εάν βραχεί η υποδοχή του τεστ, καθαρίστε
την σκουπίζοντάς την προσεκτικά. Λίγες
πιτσιλιές δεν προκαλούν βλάβη στην
υποδοχή του τεστ, αν όμως βραχεί πολύ
μπορεί να καταστραφεί. Εάν γίνει αυτό, η
οθόνη θα παραμείνει κενή ή θα εμφανίσει ένα
σύμβολο σφάλματος.
Έκανα το τεστ, αλλά δεν εμφανίστηκε
κανένα αποτέλεσμα στην οθόνη.
Τι σημαίνει αυτό;
Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στην
οθόνη μέσα σε 3 λεπτά από τη διεξαγωγή του
τεστ. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο αποτέλεσμα,
θα εμφανιστεί ένα σύμβολο σφάλματος στην
οθόνη μέσα σε 10 λεπτά. Ανατρέξτε
στην Ε15.
Πόσο ακριβές είναι το Ψηφιακό Clearblue;
Εκτεταμένες εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν
ότι το Ψηφιακό Clearblue ανιχνεύει με
ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% την αύξηση
της LH πριν από την ωορρηξία. Η ευαισθησία
του Ψηφιακού Clearblue είναι 40 mIU/ml.
Δεν έχω ανιχνεύσει την αύξηση της LH
μου. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η αύξηση της LH σας μπορεί να είναι πολύ
χαμηλή για να ανιχνευτεί, ή μπορεί να μην
είχατε ωορρηξία σε αυτόν τον κύκλο. Αυτό
δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά συνιστούμε να
επισκεφθείτε τον γιατρό σας εάν δεν
ανιχνεύσετε την αύξηση της LH σας για
3 συνεχείς κύκλους. Εάν χάσετε ένα τεστ,
μπορεί να μη δείτε την αύξηση της LH σας,
έτσι θυμηθείτε να κάνετε το τεστ σύμφωνα με
τις οδηγίες.
Μπορεί κάποιο φάρμακο ή κάποιες
ιατρικές καταστάσεις να επηρεάσουν
το αποτέλεσμα;
• Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες του
κατασκευαστή για οποιοδήποτε φάρμακο
λαμβάνετε πριν από τη διεξαγωγή ενός τεστ.
• Ορισμένες ιατρικές καταστάσεις και
φαρμακευτικές αγωγές μπορούν να
επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση του
τεστ: αν, για παράδειγμα, είστε ήδη έγκυος,
έχετε υπάρξει πρόσφατα έγκυος, έχετε μπει
στην εμμηνόπαυση ή έχετε το σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών, μπορεί να λάβετε
παραπλανητικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί
επίσης να ισχύει εάν παίρνετε φάρμακα
γονιμότητας που περιέχουν ωχρινοτρόπο
ορμόνη ή ανθρώπινη χοριακή
γοναδοτροπίνη. Συζητήστε με το
γιατρό σας.
• Εάν έχετε διαγνωσθεί ιατρικά με πρόβλημα
γονιμότητας, θα πρέπει να ρωτήσετε τον
γιατρό σας εάν το Ψηφιακό Clearblue είναι
κατάλληλο για σας.
• Η κιτρική κλομιφαίνη δεν επηρεάζει τα τεστ,
μπορεί όμως να επηρεάσει τη διάρκεια του
κύκλου σας και κατά συνέπεια, το πότε
πρέπει να κάνετε τον έλεγχο. Πιθανόν να
χρειαστεί να ξεκινήσετε μια νέα συσκευασία
και να χρησιμοποιήσετε τη νέα υποδοχή
τεστ και δοκιμαστικά στικ για να συνεχίσετε
το τεστ.
• Εάν τα αποτελέσματα του τεστ είναι μη
αναμενόμενα, θα πρέπει να τα συζητήσετε
με το γιατρό σας.
Σταμάτησα πρόσφατα να χρησιμοποιώ
ορμονική αντισύλληψη (π.χ. το
αντισυλληπτικό χάπι). Κάτι τέτοιο μπορεί
να επηρεάσει τα αποτελέσματα;
Όχι, δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματά σας.
Ωστόσο η φυσική τάση της ορμόνης

επηρεάζεται από την ορμονική αντισύλληψη
και, αν την έχετε διακόψει πρόσφατα, οι
κύκλοι σας μπορεί να είναι ακανόνιστοι και
ίσως χρειαστεί κάποιο διάστημα για να τους
σταθεροποιήσετε. Ίσως θέλετε να περιμένετε
να ολοκληρωθούν δύο φυσικοί έμμηνοι κύκλοι
και να σημειώσετε τη διάρκεια αυτών των
κύκλων, πριν να χρησιμοποιήσετε το
Ψηφιακό Clearblue.
12 Νομίζω ότι είμαι έγκυος, τι πρέπει
να κάνω;
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την γκάμα των
Τεστ Εγκυμοσύνης Clearblue, τα οποία
παρέχουν ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στην
ανίχνευση της εγκυμοσύνης από την ημέρα
της αναμενόμενης περιόδου. Εάν είστε
έγκυος, θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό
σας για να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα
επόμενα βήματά σας. Όσο πιο νωρίς
επισκεφθείτε το γιατρό σας, τόσο το καλύτερο
για την υγεία σας.
13 Έχω χρησιμοποιήσει το Ψηφιακό
Clearblue για αρκετούς μήνες και δεν έχω
μείνει έγκυος. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Μπορεί να περάσουν πολλοί μήνες μέχρι
φυσιολογικά υγιή ζευγάρια να επιτύχουν
εγκυμοσύνη. Συνιστούμε να επισκεφθείτε το
γιατρό σας εάν είστε ηλικίας κάτω των
35 ετών και δεν έχετε μείνει έγκυος αφού
έχετε προσπαθήσει για 12 μήνες. Εάν είστε
ηλικίας άνω των 35 ετών, θα πρέπει να
επισκεφθείτε το γιατρό σας αφού έχετε
προσπαθήσει για 6 μήνες, ενώ εάν είστε
ηλικίας άνω των 40 ετών θα πρέπει να
επισκεφθείτε το γιατρό σας αμέσως.

Μηνύματα σφαλμάτων
14 Αναβοσβήνει ένα σύμβολο

(Σφάλμα A) στην οθόνη.
Τι σημαίνει αυτό;
Το δοκιμαστικό στικ αφαιρέθηκε πολύ νωρίς
από την υποδοχή. Εάν δεν επανεισαχθεί
αρκετά γρήγορα, τότε θα εμφανιστεί ένα
ακόμα σύμβολο σφάλματος στην οθόνη.
Ανατρέξτε στην Ε15.
15 Αυτό το σύμβολο (Σφάλμα Β)
εμφανίστηκε στην οθόνη.
Τι σημαίνει;
Κάποιο σφάλμα προέκυψε κατά τη
διεξαγωγή του τεστ. Πιθανόν:
• Να εμποτίσατε με ούρα το απορροφητικό
άκρο πριν να εισάγετε το δοκιμαστικό στικ
στην υποδοχή του τεστ.
• Να μην κρατούσατε το απορροφητικό άκρο
προς τα κάτω, ή να μην τοποθετήσατε το
τεστ σε επίπεδη επιφάνεια, μετά την
απορρόφηση των ούρων.
• Να απορροφήθηκε υπερβολική ή ελάχιστη
ποσότητα ούρων.
• Να αφαιρέσατε το δοκιμαστικό στικ
πολύ νωρίς.
Αυτό το σύμβολο θα εμφανιστεί για 8 λεπτά.
Θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ,
χρησιμοποιώντας ένα νέο δοκιμαστικό στικ,
ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.
Ανατρέξτε στην παράγραφο
«Επαναχρησιμοποίηση της
υποδοχής του τεστ».
16 Αυτό το σύμβολο (Σφάλμα Γ)
εμφανίστηκε στην οθόνη.
Τι σημαίνει αυτό;
Η εκτέλεση του τεστ δεν ήταν η
προβλεπόμενη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο
ότι δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες χρήσης.
Εάν σας έχουν περισσέψει αχρησιμοποίητα
δοκιμαστικά στικ στη συσκευασία, μην τα
χρησιμοποιήσετε με αυτήν την υποδοχή. Θα
χρειαστεί να κάνετε ένα άλλο τεστ από μια νέα
συσκευασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης προσεκτικά.
17 Η οθόνη παραμένει κενή.
Τι σημαίνει αυτό;
Η εκτέλεση του τεστ δεν ήταν η
προβλεπόμενη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο
ότι δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες χρήσης.
Εάν δεν έχετε εμποτίσει το δοκιμαστικό στικ
με ούρα, αφαιρέστε το και ξεκινήστε ξανά.
Εάν η οθόνη της υποδοχής παραμένει κενή, η
υποδοχή θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή IVD είναι συμβατή με τις απαιτήσεις εκπομπών και ατρωσίας του προτύπου EN 61326-2-6:2006. Τα αντισταθμιστικά μέτρα EMC που
χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό όργανο θα παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που είναι πιθανό να υπάρχουν
στο οικιακό περιβάλλον. Οι ακόλουθες προληπτικές προειδοποιήσεις ισχύουν για εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61326-2-6:2006.
α) Η χρήση αυτού του οργάνου σε ξηρό περιβάλλον, ιδίως εάν είναι παρόντα συνθετικά υλικά (συνθετικά ρούχα, χαλιά κτλ.) μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα.
β) Μη χρησιμοποιείτε το όργανο κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
(π.χ. κινητά τηλέφωνα), καθώς αυτές μπορεί να παρεμβληθούν στη σωστή λειτουργία.

www.clearblue.com

Διανομή στην Ελλάδα: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
151 25 Μαρούσι, www.sarantis.gr
Γραμμή
Επικοινωνίας

In vitro διαγνωστική
ιατρική συσκευή

Κωδικός παρτίδας

Όριο θερμοκρασίας
2ºC - 30ºC

Ημερομηνία λήξης

Κατασκευαστής

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47,
1213 Petit-Lancy, Geneva, Ελβετία.
Το Clearblue είναι εμπορικό σήμα της SPD.
© 2017 SPD. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Καθώς η προγεννητική φροντίδα είναι πολύ σημαντική για την υγεία
ενός βρέφους, συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν
προσπαθήσετε να μείνετε έγκυος.
Για αυτοέλεγχο στο σπίτι.
Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
Όχι για εσωτερική χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα
δοκιμαστικά στικ.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεταξύ 2° – 30°C.
Αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά αν
τοποθετήθηκε στο ψυγείο.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί το
αλουμινένιο περιτύλιγμα που περιέχει το δοκιμαστικό στικ.
Μην χρησιμοποιείτε το δοκιμαστικό στικ μετά την
ημερομηνία λήξης.
Χρησιμοποιείτε μόνο δοκιμαστικά στικ για το Ψηφιακό τεστ
ωορρηξίας Clearblue με την υποδοχή.
Όχι για αντισυλληπτική χρήση.
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