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Suomi
Sisällysluettelo

Osa 1 Johdanto

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori auttaa tunnistamaan ne päivät kierrosta, jolloin 
on suurin mahdollisuus tulla raskaaksi.  Sen avulla voi tehdä myös raskaustestin.  

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori koostuu kosketusnäytöstä sekä hedelmällisyys- 
ja raskaustesteistä.  Monitorin mukana toimitetaan kaksi paristoa (AA-alkaliparistot (LR6) 
1,5 V).  Testit myydään erikseen. Tarvitset 10 hedelmällisyystestiä jokaisessa kierrossa, mutta 
saatat tarvita 20 testiä, jos kiertosi on pitkä tai epäsäännöllinen.   Tämän monitorin kanssa 
voi käyttää vain Clearblue Advanced -hedelmällisyystestiä. 

Säilytä ohjeita turvallisessa paikassa, koska voit tarvita niitä monitorin käytön yhteydessä.  
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Sopiiko Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori minulle?
Monitori sopii naisille, joiden kierto kestää normaalisti 21–42 päivää. Jos kiertosi on aina 
lyhyempi kuin 23 päivää tai aina pitempi kuin 37 päivää, monitori ei ehkä havaitse 
LH-huippua.  Saat kiertosi pituuden selville merkitsemällä kuukautisten alkamispäivän 
(ensimmäisen täyden vuotopäivän) päiväksi 1.  Kierron pituus on päivien kokonaismäärä 
päivästä 1 seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.

Tietyt terveydentilat ja lääkkeet voivat vääristää hedelmällisyystestin tuloksia.  Voit saada 
virheellisen tuloksen, jos

• sinulla on vaihdevuosioireita, kuten yöhikoilua tai kuumia aaltoja
• sinulla on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS)
• sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa
• olet raskaana tai olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt 

ennenaikaisesti)
• käytät hormonivalmisteita, kuten hormonaalista ehkäisyä, saat hedelmällisyyshoitoja tai 

hormonikorvaushoitoa
• saat mitä tahansa muuta hoitoa, joka saattaa vaikuttaa kiertoosi
• olet tetrasykliinejä sisältävällä antibioottikuurilla. Kun hoito on ohi, voit alkaa käyttää 

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria seuraavan kierron alusta.
Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

Odota kahden peräkkäisen normaalin kierron ajan (molemmat 23–37 päivää), 
jos olet hiljattain
• imettänyt
• käyttänyt hormonaalista ehkäisyä tai hormonivalmisteita
• saanut mitä tahansa muuta hoitoa, joka saattaa vaikuttaa kiertoosi
• ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti).
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Testipäivä

3h 30min jäljellä testi-ikkunan 
toiminta-ajasta

Testi-ikkuna on:
05:00 – 11:00

Matala

Kuinka monitori toimii?
Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori tunnistaa muutokset kahden tärkeimmän 
hedelmällisyyshormonin, eli LH-hormonin ja estrogeenin, pitoisuudessa virtsassa.  
Se tunnistaa nämä muutokset yksinkertaisilla virtsatesteillä.  

Monitori pyytää testiä 
tiettyinä päivinä 
kierron aikana.  

Testi näyttää heikkoa 
hedelmällisyyttä 
päivinä, jolloin raskaaksi 
tuleminen on 
epätodennäköistä, 
mutta ei mahdotonta. 

Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitorin käyttämistä. 

Jotkin lääkkeet ovat vasta-aiheisia raskauden aikana.  Ole yhteydessä lääkäriin 
mahdollisesta lääkityksestäsi, ennen kuin yrität raskautta.  Jos sinulla on lääkärin 
diagnosoimia hedelmällisyysongelmia, kysy lääkäriltäsi, soveltuuko Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitori sinulle.

Jos käytät monitoria raskaustestiin, tietyt lääkkeet ja sairaudet saattavat vaikuttaa 
tulokseen.  Katso kysymys 24.

Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria EI saa käyttää ehkäisymenetelmänä.  
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Raskaana Ei raskaana

Korkea Huippu

28 29 30 1 2

5 63

Päivä 27: matala

4 7 8 9

26 2724 25 28 29 30

2 331

Tou

1 4 5 6

19 2017 18 21

12 1311 14 15 16

Yhdyntä korkean ja huippuhedelmällisyyden päivinä 
maksimoi mahdollisuutesi tulla raskaaksi.  

Estrogeenitaso nousee 
päivinä ennen LH-huippua ja 
auttaa kehoa 
valmistautumaan 
ovulaatioon.  Estrogeenitason 
nousun tunnistaminen 
osoittaa, että hedelmällisyys 
on korkealla, ja se näkyy 
monitorissa korkeana.  

Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitori 
testaa raskauden 
tunnistamalla 
raskaushormonin eli 
hCG:n virtsasta. 

Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitorin 
kalenteriin voit kirjata 
hyödyllisiä tietoja, kuten 
yhdyntöjen ajankohdat.

LH-huippu tapahtuu noin 
24–36 tuntia ennen 
munasolun irtoamista 
munasarjasta (tätä 
kutsutaan ovulaatioksi).  
LH-huipun havaitseminen 
osoittaa, että olet 
hedelmällisimmilläsi, 
ja se näkyy monitorissa 
huippuna.  
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Testipäivä

3 hrs 30 mins remaining of your 
testing window

Matala Korkea Huippu
Raskaana Ei raskaana

123

Kuinka tarkka Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori on?
Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori tunnistaa 
99 prosentin tarkkuudella LH-huipun kierrossa, jossa LH-huippu on esiintynyt.  

Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitori 
havaitsee raskauden 99 prosentin tarkkuudella sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.  

Monitorin toiminta lyhyesti
Kerromme tässä yksinkertaistettuna, kuinka monitori toimii.  
Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen käyttöä.

Aseta uusi 
kierto, kun 
kuukautiset 
alkavat

Tarkista 
monitori joka 
päivä

Kuukautisten aika Tee raskaustesti Jos kuukautiset 
alkavat, aloita 
uusi kierto
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Osa 2 Yleistä 

Kansi

Kosketusnäyttö
Näyttö himmenee automaattisesti 30 sekunnin 
kuluttua ja sammuu kokonaan 1 minuutin 
kuluttua, jos sitä ei käytetä.  
Käytä kosketusnäyttöä sormella, älä terävillä 
esineillä.

On/Off-painike
Testivalo

Kierron päivä ja 
hedelmällisyystilanne tai 

testipäivän tiedot
Tietopalkki

Aseta uusi kierto ja 
kierron tiedot

Kalenteri
Tallenna ja tarkastele 

tietoja

Päivämäärä 
tänään
Pariston 
varaustila
Hälytys
Aika

Aseta hälytys

Muuta 
asetuksia

Testiaukko
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1 2

Monitorin asetus
Kytke monitori päälle ja noudata 
näytön ohjeita:

Aseta kieli.

Kalibroi näyttö.

Valitse tämän päivän päivämäärä.

Valitse ajan esitysmuoto ja aseta 
aika.

Aseta PIN-koodi (valinnainen).  Jos 
PIN on asetettu, sinua pyydetään 
syöttämään se joka kerran, kun 
monitori kytketään päälle.  

Yllä olevat asetukset voi muuttaa 
Asetukset-valikosta päivämäärää 
lukuun ottamatta.  Asetettua 
päivämäärää ei saa muuttaa.  Jos 
muutat päivämäärää, monitori on 
ohjelmoitava uudelleen (katso sivu 23).

1
2
3
4

5

Irrota paristopesän kansi 
painamalla kannen 
vapautuspainiketta.  

Lisätietoa paristoista ja niiden vaihdosta saa sivulta 24.

Työnnä ensin pariston 
positiivinen pää 
paikoilleen ja aseta paristo paristoliuskan päälle.  (Liuskat toimivat 
apuna paristojen poistamisessa.)  Kohdista pariston +-pää 
paristolokerossa näkyvään +-merkkiin ja työnnä negatiivinen pää alas.   
Kun kumpikin paristo on paikoillaan, aseta kansi. 

Osa 3 Aloittaminen

Paristopesän 
kansi

Paristopesän 
kannen 
vapautuspainike

Aseta paristot
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1
2
3

4

5
6

Osa 4 Monitorin käyttö

Sinun on asetettava uusi kierto aina kun seuraava kierto alkaa.  Aseta kierto päivien 
1 - 4 välillä, jossa päivä 1 on kuukautisten ensimmäinen päivä – ensimmäinen vuotopäivä – 
tiputtelua ei lasketa. Jos kiertoa ei aseteta kuukautisten 4 ensimmäisen päivän aikana, sinun 
on odotettava seuraavaan kiertoon, jotta voit käyttää monitoria.  
 Paina       >       >         
 Syötä päivä, jolloin kuukautiset alkoivat.   
 Syötä aika, jolloin kuukautiset alkoivat.
 Jos et muista, koska kuukautiset alkoivat tai ne alkoivat yöllä, syötä se aika, jolloin 

normaalisti heräät.  On tärkeää yrittää muistella, mihin aikaan kuukautiset alkoivat, 
koska monitori määrittelee kierron ensimmäisen päivän tämän tiedon perusteella.  

 Aseta testi-ikkuna.
 Testi-ikkuna on se 6 tunnin jakso, jonka kuluessa testin voi tehdä. Katso lisätietoja sivulta 10.
 Paina        asetusten loppuun saattamiseksi.  
 Monitori näyttää kuukautiskierron päivän ja onko kyseessä matala, korkea vai huippu.
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OK

05 06 07 08 09 10 11

Testi-ikkuna on:
05:00 – 11:00

Muuta testi-ikkunan toiminta-aikaa 
painamalla nuolia.

alkaa päättyy

Lisätietoa kierron asetuksesta

•       tulee näkyviin osoittamaan, että uusi kierto alkaa testi-ikkunan alussa.  Päivä 1 saattaa 
näkyä vasta kuukautisten alkamista seuraavana päivänä.  

• Kun asetat uuden kierron ja jos aiempi kierto oli alle 21 tai yli 42 päivää, monitori näyttää 
viestin ja antaa toimintaohjeet (lue kysymys 1).

Muuta kierron asetuksia

Voit muuttaa tai poistaa kierron asetuksen 
vain päivien 1 - 4 välillä.  

• Paina       >        >         Vaihda

 Lue kohta Uuden kierron asetus ja noudata annettuja vaiheita.

Lisätietoa testi-ikkunasta

• Sinun pitää tarkistaa monitori joka päivä testi-ikkunan aikana, jotta näet, 
onko testi tehtävä.  

• Voit asettaa testi-ikkunaksi mitkä tahansa 6 tuntia 24 tunnin aikana, 
mutta sen on oltava aikana, jolloin voit testata päivän ensimmäisestä 
virtsanäytteestä heti herättyäsi, sillä silloin hormonipitoisuus on 
suurimmillaan.

• Ensimmäisessä kierrossa monitori asettaa automaattisesti testi-ikkunaksi 
05.00 - 11.00. Voit muuttaa tätä asetusta nuolinäppäimillä ja 
painamalla OK.

Poista kierron asetukset

• Paina      >       >         Poista

 Monitori siirtyy takaisin edellisen  
 kierron asetuksiin.
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• Monitori asettaa jokaisen perättäisen kierron alussa testi-ikkunan samalle ajalle kuin 
edellisessä kierrossa. 

• Painamalla       >         tarkistetaan, milloin testi-ikkuna on asetettu.

• Testi-ikkunaa voi muuttaa päivien 1–4 välillä.  Testi-ikkunaa muutetaan noudattamalla 
ohjeita kierron asetuksen muutoksesta.  Katso sivu 10.

Aseta hälytys

Saatat haluta asettaa hälytyksen muistuttamaan sinua, koska on aika tehdä testi.  Sen voi 
tehdä heti uuden kierron asetuksen jälkeen.  Jos poistat tai muutat kiertoa ensimmäisen 
käyttökierron aikana, hälytys poistetaan ja se on asetettava uudelleen.  Hälytys on aktiivinen 
vain testipäivinä, ja se voidaan asettaa vain testi-ikkunan aikana.  

1 Paina       >        >  ON

2 Syötä aika ja paina OK

     tulee tietopalkkiin vahvistamaan hälytyksen asetuksen.
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Batch nb
Exp date

Batch nb
Exp date

Batch nb
Exp dateTestipäivä

3h 30 min jäljellä testi-ikkunan 
toiminta-ajasta

1 2

Testi-ikkuna on:
05:00 – 11:00

Hedelmällisyystesti

Raskaustesti

Hedelmällisyyden ja raskauden testaaminen

Varmista, että käytät oikeaa testiä sen mukaan, teetkö 
hedelmällisyys- vai raskaustestiä. Hedelmällisyystestit 
ovat violetinvärisessä suojakääreessä, ja testit ovat 
violetti-valkoisia. Tämän monitorin kanssa on käytettävä 
ainoastaan Clearblue Advanced -hedelmällisyystestejä ja 
-raskaustestejä. Kun testipuikko on työnnetty paikalleen, 
monitori määrittelee, onko kyseessä hedelmällisyystesti vai 
raskaustesti, ja lukee tuloksen automaattisesti. 

Hedelmällisyyden testaaminen
On tärkeää, että teet kaikki hedelmällisyystestit monitorin ohjeiden mukaan.  Jos joku testeistä 
jää väliin, monitori käyttää sille jo tallennettua tietoa hedelmällisyyden tilan määrittämiseksi, ja 
huippupäivien tunnistaminen saattaa epäonnistua.  Jos testi jää väliin, saat siitä tiedon 
tietopalkkiin seuraavan kerran, kun kytket monitorin päälle.  Tyhjennä viesti painamalla OK.  

Kun olet asettanut uuden kierron, kalenteri näyttää päivät, jolloin testi on tehtävä.  

Tarkista, pyytääkö monitori 
testiä. Testivalo vilkkuu ja 
testipäivänäyttö tulee 
näkyviin.  Voit asettaa testin 
testilaitteeseen, kun 
näytössä näkyy mikä 
tahansa muu näyttö kuin 
Clearblue- tai virhenäyttö.  

Osa 5

Kun olet valmiina testiin, valitse 
oikea testi.  Hedelmällisyystestit 
ovat violetinvärisessä 
suojakääreessä.
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3

NäytteenottopääSuojus

4

TAI

Suojus

6

Suojus

5

7

TAI
3

sekuntia

Virtsasuihkussa  
Pidä 
näytteenottopäätä 
alaspäin 
suunnattuna 
virtsasuihkun alla 
vain 3 sekunnin 
ajan.

Kastaminen
  
Kerää virtsanäyte 
puhtaaseen ja kuivaan 
astiaan ja kasta pelkkä 
testipuikon 
näytteenottopää 
virtsaan vain 15 
sekunniksi, kuten 
kuvassa esitetään.

15
sekuntia

Avaa suojakääre, ota testipuikko 
ulos ja käytä se heti. 

Valitse testaustapa:

Aseta suojus näytteenottopäähän. 
Pyyhi ylimääräinen virtsa pois.

Työnnä testi monitoriin välittömästi.  
Jos monitori on pois päältä, käynnistä se 
uudelleen ja odota, että Clearblue- 
näyttö katoaa ennen testin työntämistä 
monitoriin.  

Älä pidä testiä 
näytteenottopää ylöspäin 
suunnattuna, sillä se 
saattaa vaikuttaa 
tulokseen.

Poista suojus.
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9

10

8

ÄLÄ TEE NÄIN

11

Naks

Monitori

Testiaukko

Testiaukko

Leikattu 
kulma on 
alaspäin

Tarkista, että testin 
värillinen sivu on 
testiaukon oikealla 
puolella

Älä työnnä näytteenottopäätä monitoriin.

Älä aseta niin, että leikattu kulma osoittaa ylöspäin.

Älä työnnä suojusta monitoriin.

Etsi testiaukko.

Aseta testi monitoriin siten, että 
leikattu kulma osoittaa testin 
alareunaa kohti ja testin värillinen 
sivu on testiaukon oikealla puolella.

Työnnä testiä, kunnes kuulet sen 
napsahtavan paikoilleen.

Pidä monitoria vaakatasossa tai aseta se 
tasaiselle alustalle.
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13

14

15
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Hedelmällisyystesti:  Odota…

5

Monitori varmistaa, että testi on paikallaan oikein ja tunnistaa, onko kyseessä raskaus- vai 
hedelmällisyystesti.  

Kun prosessi on valmis, esiin tulee laskentanäyttö.  Testattaessa 
hedelmällisyyttä tämä näyttö osoittaa myös, mitä hormonia etsitään, 
kunnes se havaitsee LH-huipun.  

Älä poista testipuikkoa laskennan aikana.  Jos testipuikko poistetaan liian 
aikaisin, näytölle tulee virheilmoitus.  Katso sivu 25.

Näyttö sammuu 1 minuutin kuluttua, mutta monitori jatkaa testin analysointia.  
Testivalo vilkkuu.  

Odota tulosta viisi minuuttia.  

Jos monitori käynnistetään uudelleen, näytölle tulee odotusaika.  Hälytysääni kuuluu, 
kun testi on valmis, ja valo lakkaa vilkkumasta.

Jos monitori on pois päältä, kytke se takaisin päälle ja poista testi.  

Lue tulos.  Tulokset on luettava monitorin näytöstä, ei testipuikossa mahdollisesti näkyvistä 
viivoista.  

Hävitä testi normaalin kotitalousjätteen mukana.  Testiä ei saa käyttää uudelleen.  
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KorkeaMatala

Lisätietoa hedelmällisyystestin tekemisestä

• Kun teet hedelmällisyystestiä, varmista, että käyttämiesi 10 testin eränumero on sama. 
Eränumero (LOT) on merkitty testipuikon suojakääreeseen tai testin pakkauslaatikkoon 
(hedelmällisyystestin eränumero alkaa kirjaimilla FT, esim. FT0001).  Jos monitori 
pyytää 10 testin jälkeen tekemään vielä toiset 10 testiä saman kierron aikana, 
voit käyttää eri erää, kunhan seuraavat 10 testiä ovat samasta erästä.    

• Älä käytä testipuikkoa, jos sen viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen tai pakkaus on 
vaurioitunut.  Viimeinen käyttöpäivä on merkitty suojakääreeseen ja pakkaukseen. 

• Jos haluat ottaa virtsaa varastoon testin tekemiseksi myöhemmin, esimerkiksi jos sinun 
pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista, käytä puhdasta ja kuivaa astiaa ja 
säilytä näytettä huoneenlämmössä ennen testin tekemistä.  Muista tehdä testi 
testi-ikkunan aikana.

Lisätietoa hedelmällisyystestin tuloksista

Matala tarkoittaa, että 
raskaaksi tuleminen on 
epätodennäköistä, 
mutta ei mahdotonta, 
jos yhdynnässä ollaan 
tänään. 

Korkea tarkoittaa, että 
mahdollisuudet tulla raskaaksi 
ovat lisääntyneet, jos yhdynnässä 
ollaan tänään.  Se näkyy ensin, 
kun monitori tunnistaa 
estrogeenitason kohonneen.  
Arvo näkyy korkeana, kunnes 
monitori tunnistaa LH-huipun.  
Arvo näkyy korkeana myös 
2 huippupäivän jälkeisenä päivänä. 

Jos korkeita päiviä on yli 10 tai enemmän kuin 
olisit odottanut, katso kysymys 6.  
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Batch nb
Exp date

1

2

3

4

Huippu

Raskauden testaaminen
Kun käytät monitoria ensimmäisen kerran, sinun on asetettava uusi kierto ennen raskaustestin 
tekemistä.  Voit tehdä testin kerran testi-ikkunan aikana, mutta jos saat virheilmoituksen, 
tarvitset uuden testin.   

Testi on tehtävä testi-ikkunan aikana.   

Tarkista testi-ikkuna painamalla        >       

Valitse oikea testi.  Raskaustestit ovat valkoisessa suojakääreessä. 

Noudata hedelmällisyystestin ohjeita vaiheesta 3.

Huomaa, että raskaustestissä on sininen sivu ja sininen suojus ja että tulosten näkyminen vie 
5 minuuttia.  

Katso lisätietoa sivulta 18 ennen raskaustestin tekemistä.  

Huippu tarkoittaa, että hedelmällisin aika on saavutettu, ja se tulee näkyviin 
näyttöön, kun monitori havaitsee LH-huipun 24–36 tuntia ennen ovulaatiota.  
Monitori näyttää huippuarvon kahtena peräkkäisenä päivänä.    

Maksimoi mahdollisuutesi tulla raskaaksi olemalla yhdynnässä korkean ja 
huippuhedelmällisyyden päivinä.  

Kierroissa on eroja naisten välillä, ja myös saman naisen eri kierroissa on vaihtelua. 
Se tarkoittaa, että korkeiden päivien määrä voi vaihdella myös niiden esiintyessä 
kierron aikana.  Huippupäivien ajoitus voi vaihdella, mutta ne ovat aina 
2 peräkkäisenä päivänä.  
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2
123

Päiviä kuukautisten 
oletettuun alkamiseen  

Näytteiden prosenttiosuus raskaana olevista 
naisista, jotka saavat Raskaana-tuloksen  

-1 96 %

-2 91 %

-3 74 %

Lisätietoa raskaustestin tekemisestä

• Monitori arvioi kuukautisten oletetun alkamispäivän käyttämällä huippupäivien ajoitusta ja 
edellisen kierron tietoja.  Jos monitorilla ei ole tietoja käytettäviksi, se käyttää oletuksena 
28 päivän kiertoa.  

• Kierrot vaihtelevat, ja nämä aikamäärät ovat vain ohjeellisia.
• Symboli kertoo päivien määrän kuukautisten oletettuun alkamispäivään.  
• Päivänä, jolloin kuukautisten pitäisi alkaa, symboli ei näytä numeroa, vaan se alkaa vilkkua.  

• Monitori havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella sinä päivänä, kun kuukautisten 
pitäisi alkaa.

• Clearblue suosittelee tekemään testin sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.  
Raskaushormonin määrä kasvaa kuitenkin nopeasti raskauden varhaisvaiheessa, joten 
Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria voidaan käyttää raskauden testaamiseen jo 
3 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää. Kliinisissä testeissä Clearblue 
Advanced -hedelmällisyysmonitori antoi varhaisraskauden aikana otetuista näytteistä 
seuraavat tulokset:
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Raskaana

Ei raskaana

• Älä käytä testipuikkoa, jos sen viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen tai pakkaus on 
vaurioitunut.  Viimeinen käyttöpäivä on merkitty suojakääreeseen. 

• Jos haluat ottaa virtsaa varastoon testin tekemiseksi myöhemmin, esimerkiksi jos sinun 
pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista, käytä puhdasta ja kuivaa astiaa ja 
säilytä näytettä huoneenlämmössä ennen testin tekemistä. Muista tehdä testi 
testi-ikkunan aikana.

Lisätietoa raskaustestin tuloksista

• Testituloksen mukaan olet raskaana, käy lääkärissä lisäohjeiden saamiseksi. 

• Tuloksesi on Ei raskaana.  On mahdollista, että et ole raskaana, tai jos teit 
testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, on mahdollista, 
että raskaushormonin pitoisuus ei ole riittävän suuri, jotta testi pystyisi 
havaitsemaan sen.  Tee uusi testi sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa.  

• Jos teet testin sinä päivänä, kun kuukautisten pitäisi alkaa ja saat yhä 
tuloksen Ei raskaana, voit tehdä uuden testin 3 päivän kuluessa.   
Jos tämänkin testin tulos on Ei raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä 
alkaneet, käy lääkärissä.
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1

2

28

1

14

21

5

6

21

28 29 30 1 2

5 63

Päivä 27: matala

4 7 8 9

26 2724 25 28 29 30

2 331

Tou

1 4 5 6

19 2017 18 21

12 1311 14 15 16

Osa 6 Kalenteri ja kierron tiivistelmä

Kalenteri

Kalenterin muistiin tallentuvat tiedot nykyisestä ja aiemmista 6 kierrosta.  
Vanhemmat kiertotiedot korvataan uusilla. 

 Pääset tietoihin painamalla        >       

 Pääset tietoihin myös kohdasta        >        >        >        

 Selaa tallennettuja tietoja nuolinäppäimillä 

Symbolien selitykset 

Matala hedelmällisyys edellisessä 
kierrossa

Kierron tiivistelmä

Aloita uusi kierto 
(päivä 1)

Raskaana

Korkea hedelmällisyys edellisessä 
kierrossa

Ei raskaana

Huippuhedelmällisyys edellisessä 
kierrossa

Päivämäärä tulevaisuudessa

Musta reuna osoittaa 
nykyisen päivämäärän

Hedelmällisyystestiä 
pyydetty ja se on tehty

Hedelmällisyystestiä pyydetty, 
mutta sitä ei ole tehty

Matala hedelmällisyys nykyisessä 
kierrossa

Korkea hedelmällisyys nykyisessä 
kierrossa

Vuototiedot tallennettu

Yhdyntä tallennettu
Jos vuototiedot on tallennettu, 
sydän on valkoinen 

Huippuhedelmällisyys nykyisessä 
kierrossa

Monitori pyytää hedelmällisyystestiä  

Kulmassa näkyvä 
numero on 
päivämäärä.  
Esimerkeissä on 
annettu mahdollinen 
kalenterinäkymä.  
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1

2

3

4

Painamalla tästä 
saat lisää tietoa.

Yhdyntä

Kuukautiset

Selaa päiviä nuolinäppäimillä.  

Painamalla tästä ilmoitat, että 
yhdyntä on tapahtunut tänään.

Tallenna vuototiedot painamalla tästä 
– vähäinen, keskirunsas tai runsas

22 Tou

Syötä tiedot

OK

Kalenterin tallennustiedot

Monitoriin voidaan tallentaa ylimääräiset tiedot, joihin pääsee kalenterinäytöstä.  Monitori ei 
analysoi tätä, eikä se vaikuta raskaus- tai hedelmällisyystestin tuloksiin.  

Paina OK.

Kalenteri päivitetään asiaankuuluvalla symbolilla.  

Pääset tietoihin painamalla        >       

Pääset tietoihin myös kohdasta        >        >        >        

Paina sitä päivää, jonka kohdalle haluat syöttää tiedot (et voi syöttää tietoja tulevaisuuteen)

Jos haluat siirtyä toisen kuukauden kohdalle, käytä nuolia 
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1

2

Kierron tiivistelmä

-6

28

32

29
30

26 27

14
13

18
17

14
13

16
15 12

11

Kierron pituus päivinä

-1 on viimeisin kierto

Heikon hedelmällisyyden päivä
Korkean hedelmällisyyden päivä
Huippuhedelmällisyyden päivä ja kierron päivä

Yhdyntä on tallennettu

Näyttö näyttää 
vain päivät 6 - 40 

Kalenteriin pääsy

2015
14

-5 -4 -3 -2 -1

Kierron tiivistelmä 

Kierron tiivistelmätaulukko antaa tietoa 6 aikaisemmasta kierrosta (tai alle kuudesta, 
jos 6 kiertoa ei ole vielä täynnä), joista -1 on tuorein ja -6 vanhin. Tätä tietoa saatetaan tarvita, 
jotta sinä ja lääkärisi ymmärrätte kierron kaavan. Kierron tiivistelmä on käytössä heti 
ensimmäisen kuukautiskierron jälkeen.  

Siirry kohtaan        >        >        

Pääset tietoihin myös kohdasta       >        >        

Kierron tiivistelmän ymmärtäminen
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1

Osa 7 Muut tiedot

Asetukset

Selaa asetuksia painamalla        >        .

Säädä asetuksia

Kirkkaus
Kirkkauden vähentäminen voi säästää 
paristojen käyttöikää.

Kieli
Valitse kieli.

Aika
Jos kiertoa ei ole asetettu, 
voit muuttaa aikaa rajoituksetta.
Voit muuttaa aikaa aina päivään 4 asti, 
kun kierto on asetettu.
Päivien 1 ja 4 välillä voit vaihtaa aikaa 
vain +/- 1 tunti, ja voit tehdä sen vain 
kerran kunkin kierron aikana.
Jos muutat aikaa, testi-ikkuna 
päivitetään automaattisesti.  
Katso kysymys 15.

Uudelleenohjelmointi
Uudelleenohjelmointi tyhjentää kaikki 
tallennetut tiedot, mukaan lukien kierron 
tiivistelmä ja kalenteritiedot, eikä niitä voi 
palauttaa. 

Ohjelmoi uudelleen painamalla:        >        >        

Vahvista painamalla Kyllä ja OK.  Ennen kuin 
aloitat monitorin käytön, tarkista, että se sopii 
sinulle (katso sivu 3) ja tee sitten monitorin 
asetukset (katso sivu 8).  

PIN
PIN-koodin asetus, muutos tai kytkeminen 
pois päältä.

Kalibrointi
Jos näyttö ei reagoi normaaliin tapaan, 
se pitää kalibroida uudelleen.  
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1

2

3

4

5

Testikelkka

Irrota paristokansi.

Paikanna ja työnnä ulos testikelkka.

Kostuta puhdas vanupuikko kylmään veteen ja 
puhdista testiaukko ja testikelkka varovasti.  

Työnnä testikelkka takaisin.

Kiinnitä paristokansi.

Paristojen tiedot

On tärkeää, että käytät kahta 1,5 V:n AA-alkaliparistoa (LR6). Jos et tee näin, monitori ei 
välttämättä toimi oikein.  Älä käytä uudelleenladattavia paristoja.  Vaihda paristot heti 
pyydettäessä, ettet menetä monitoriin tallennettuja tietoja.  Jos paristot ovat erittäin vähissä, 
monitori sammuu tietojen säästämiseksi.  Tällöin paristot on vaihdettava ennen jatkamista.   

Jos et vaihda paristoja pyydettäessä, monitorissa ei riitä virta, ja se on ohjelmoitava uudelleen.  
Uudelleenohjelmointi poistaa kaikki tallennetut tiedot.  

Jos monitori on ilman virtaa liian kauan, se saattaa ohjelmoitua automaattisesti uudelleen. 
Kun vaihdat paristot, esiin tulee näyttö, joka pyytää valitsemaan kielen.  

Kun olet valmis vaihtamaan paristot, sammuta monitori ja poista vanhat 
paristot paristoliuskojen avulla ottamalla ensin ulos niiden negatiiviset päät.  
Älä poista paristoja terävän työkalun avulla.  

Aseta uudet paristot sivun 8 ohjeiden mukaisesti.  
Kytke monitori takaisin päälle, jotta se voi tehdä tarvittavat tarkistukset.  

Katso kysymyksestä 23 lisätietoja paristojen hävittämisestä.  

Testiaukon puhdistaminen
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2

7

1 2

3 7

Poista testipuikko

Tee testi ainoastaan silloin, 
kun monitori kehottaa niin 
tekemään. 

Testiä ei voi käyttää uudelleen.

1

Hedelmällisyystesti ei valmis.

Testipuikko otettu pois 
liian aikaisin. 

Testiä ei voi käyttää uudelleen.

3

Poista testipuikko

Monitoriin on jätetty 
testipuikko.

2

Hedelmällisyystestivirhe

Testin aikana on tapahtunut 
virhe. 
 
Tutustu käyttöohjeisiin.  

7

Ongelmien ratkaisu ja kysymyksiin vastaaminen

Hedelmällisyystestivirheet

Jos monitori kaipaa huomiota tai siinä on ongelma, näytölle tulee lisätietoa.

Monitori ei ole kehottanut 
tekemään testiä.  Poista testipuikko 
ja tee testi ainoastaan silloin, kun 
monitori kehottaa niin tekemään.

Testipuikko otettu pois liian 
aikaisin. 

Voit testata uudelleen uuden 
testi-ikkunan aikana, mutta vältä 
liiallista juomista ja odota, 
että olet mahdollisimman lähellä 
testi-ikkunan loppua.  Voit myös 
odottaa ja testata seuraavana 
päivänä testi-ikkunan aikana.  
Muista odottaa, että testi on valmis 
ennen testin poistamista.  
Katso sivu 12.

Poista testipuikko monitorista.  

 Testin aikana on tapahtunut virhe.  
 Syy voi olla seuraava:

• Et pitänyt näytteenottopäätä alaspäin 
suunnattuna tai asettanut testiä 
vaakatasoon testauksen jälkeen.

• Virtsaa oli liikaa tai liian vähän.

Voit testata uudelleen uuden testi-ikkunan 
aikana, mutta vältä liiallista juomista ja 
odota, että olet mahdollisimman lähellä 
testi-ikkunan loppua.  Voit myös odottaa ja 
testata seuraavana päivänä testi-ikkunan 
aikana.  Katso sivu 12.

Osa 8
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4 5

6 8

Poista testipuikko

Voit tehdä raskaustestin vain 
testi-ikkunasi aikana, 
kun kierto on asetettu.

Testi-ikkuna on:
05:00 – 11:00

4

Raskaustestivirhe

Testin aikana on tapahtunut 
virhe. 

Tutustu käyttöohjeisiin.

6

Raskaustesti ei valmis.

Testipuikko otettu pois 
liian aikaisin. 

Testiä ei voi käyttää uudelleen.

5

Testivirhe.

Syötettyä testipuikkoa 
ei tunnisteta. 

8

Raskaustestivirheet

Jos raskaustestin aikana on tapahtunut virhe, jokin seuraavista näytöistä voi tulla näkyviin:

Olet testannut testi-ikkunan 
ulkopuolella.  Testiä ei voi käyttää 
uudelleen.  Odota, että testi-ikkuna 
alkaa ja testaa uudella testillä.  

 Testin aikana on tapahtunut
 virhe.  Syy voi olla jokin
seuraavista:

• Et pitänyt näytteenottopäätä 
alaspäin suunnattuna tai 
asettanut testiä vaakatasoon 
testauksen jälkeen.

• Virtsaa oli liikaa tai liian vähän.

• Olet jo tehnyt raskaustestin 
tämän testi-ikkunan aikana.   

Katso lisätietoja sivulta 17.

Testipuikko otettu pois liian aikaisin. 
Monitori ei pysty näyttämään testin 
tulosta.  Katso sivu 17.

Olet käyttänyt testiä, jota monitori ei 
tunnista.  Tee testi uudelleen ja 
varmista, että käytät Clearblue 
Advanced -hedelmällisyystestiä 
tai -raskaustestiä.  
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Viestipalkki on korostettu punaisella.

Vaihda paristot

Vaihda paristot nyt, 
ettet menetä tietojasi.

Tutustu käyttöohjeisiin.

Tutustu käyttöohjeisiin.

1

Vaihda paristot nyt!

Paristoissa on liian vähän virtaa.

Monitorisi kytkeytyy pois päältä.
Estä tietojesi menettäminen 
vaihtamalla paristot välittömästi.

Sammuta monitori ja 
puhdista testipuikkolovi.

Muut viestit ja virheet

Jos syötät väärät tiedot tai et syötä tietoja mutta painat OK, tietopalkki muuttuu punaiseksi virheen 
merkiksi. Syötä oikeat tiedot.

Paristot ovat vähissä, ja ne on 
vaihdettava.  Jos vaihdat ne 
myöhässä, voi käydä niin että 
paristoissa ei ole riittävästi virtaa ja 
saatat menettää tiedot. Sammuta 
monitori ja irrota paristot vasta 
sitten, kun olet vaihtamassa tilalle 
uusia.  Kun olet asettanut uudet 
paristot, käynnistä monitori, jotta 
se voi tehdä tarvittavat 
tarkastukset. 

Tämä tarkoittaa ongelmia 
monitorissa. Näytöllä näkyy myös 
numero. Soita asiakaspalveluun. 
Ilmoita ongelmasta ja kerro, mikä 
numero näkyy näytöllä.

Paristot on vaihdettava ennen 
testin tekemistä. Monitori sammuu 
itsestään tallennettujen tietojen 
suojelemiseksi. Älä poista paristoja 
ennen kuin olet vaihtamassa niitä 
uusiin. Kun olet asettanut uudet 
paristot, käynnistä monitori, jotta 
se voi tehdä tarvittavat 
tarkastukset.

Testiaukko on puhdistettava ennen 
testin työntämistä paikalleen.  
Katso sivu 24.  Tämä saattaa tulla 
näkyviin myös, jos testi on 
työnnetty paikalleen väärin.  
Katso sivu 13.
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4

Kysymyksiä ja vastauksia: 
Monitorin käyttö ja hedelmällisyyden testaus/tulokset

Haittaako, jos kiertoni pituus vaihtelee kierrosta toiseen?

Jos kierron pituus on silti 21 - 42 päivää, sen vaihtelu kierrosta toiseen ei haittaa. 

Jos kierron pituus on näiden päivien ulkopuolella, et ehkä havaitse hedelmällisiä päiviä.   

Unohdin asettaa uuden kierron sinä päivänä, kun kuukautiset alkoivat.  
Mitä minun pitäisi tehdä?

Uusi kierto on asetettava päivien 1 ja 4 välillä jokaisessa kierrossa.  

Aseta uusi kierto painamalla        >        >         . Sivulla 9 kerrotaan, kuinka uusi kierto asetetaan.

Jos et ole asettanut uutta kiertoa päivään 4 mennessä, odota seuraavien kuukautisten alkamista 
ja aseta uusi kierto silloin.

Luulin kuukautisteni alkaneen ja asetin uuden kierron, mutta se olikin vain tiputtelua.  
Mitä minun pitäisi tehdä?

Paina valikosta        >        >        ja poista kierto ohjeiden mukaan.  Uusi kierto on poistettava 
päivien 1 - 4 aikana.  Kun kuukautiset alkavat, aseta uusi kierto.  

Miten toimin, jos kierto on poistettava 4. päivän jälkeen?

Et voi poistaa kiertoa 4. päivän jälkeen.   Jatka testaamista monitorin ohjeiden mukaan, vaikka 
tällä kierrolla se ei ehkä tunnista hedelmällisiä päiviä.  Aseta uusi kierto, kun kuukautiset alkavat.  
Katso sivu 9.
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7

8

Mitä teen, jos minun pitää käydä vessassa ennen testi-ikkunan alkamista?   

Käytä aina aamuvirtsaa heti herättyäsi. Jos et tee testiä heti, ota aamuvirtsa talteen.  Katso sivu 13.

Monitorini näyttää yli 10 korkeaa päivää tai enemmän korkeita päiviä kuin odotin.  
Mikä tähän on syynä?

Kun monitori havaitsee nousua estrogeenitasossa, se antaa tulokseksi Korkea.  Monitori etsii 
LH-huippua seuraavina päivinä.  Se näyttää edelleen korkeaa, kunnes LH-huippu havaitaan ja 
huippu tulee näkyviin.

Jos LH-huippua ei havaita ja näyttö ei näytä huippua, saatat nähdä useamman korkean päivän 
kuin odotit.  Niitä saattaa olla jopa 19.  Jos näin tapahtuu, on epätodennäköistä, että olet 
hedelmällisimmilläsi koko tämän ajan.

On tärkeää jatkaa testaamista monitorin pyytämällä tavalla.  

Monitorini ei näyttänyt huippua tälle kierrolle.  Mikä tähän on syynä?

Jos huippua ei näy, siihen on olemassa useita mahdollisia syitä. Esimerkiksi LH-huippu on voinut 
olla liian alhainen, jotta monitori olisi voinut havaita sen, testi jäi tekemättä, se on tehty väärin tai 
ovulaatiota ei tapahtunut tällä kierrolla. Epätavallisen lyhyt tai pitkä kierto saattaa myös 
tarkoittaa sitä, että huippua ei nähdä.

On tärkeää tehdä testi, kun monitori niin pyytää.  Jos huippua ei kuitenkaan havaita 
3 perättäisen kierron aikana, käy lääkärissä.

Monitorini näytti matalaa tasoa koko kierron ajan.  Mikä tähän on syynä?

Monitori ei havainnut muutoksia estrogeeni- tai LH-tasossa tämän kierron aikana.  Siihen on 
useita mahdollisia syitä, esim. testi on voinut jäädä väliin tai se on tehty väärin tai ovulaatiota ei 
tapahtunut tällä kierrolla.  Voi myös olla, että et asettanut uutta kiertoa.  Muista, että uusi kierto 
on asetettava aina, kun kuukautiset alkavat, jotta monitori tietää, että uusi kierto on aloitettu.  

Jos saat tulokseksi ainoastaan matalan hedelmällisyyden kolmen kierron ajan, ota yhteyttä 
lääkäriin. 
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10

12

13

9 Monitorini arvot muuttuivat matalista suoraan huippuun.  Mikä tähän on syynä?

Näin saattaa joskus käydä esim. jos estrogeenin määrää ei havaita ennen LH-huippua, jos testi 
on jäänyt väliin, yksi tai useampi testi on tehty väärin tai jos sinulla on lyhyt kierto pitkän kierron 
jälkeen.  

Olen unohtanut PIN-koodini.  Mitä minun pitäisi tehdä?

Voit yrittää syöttää sitä kaksi kertaa. Jos syötät PIN-koodin väärin kaksi kertaa, monitori lukitsee 
itsensä ja sammuu.  Monitori avataan käynnistämällä se uudelleen ja syöttämällä PIN-koodiksi 
0000.  Vaihda PIN-koodi näytön ohjeita noudattaen.  

Mitä tapahtuu, jos herään myöhään tai unohdan tehdä testin testi-ikkunan aikana?

Jos et tee testiä testi-ikkunan aikana, monitori näyttää, että testi on jäänyt väliin.  Se laskee 
hedelmällisyystilanteen siihen tallentuneiden tietojen perusteella.  Jos testi kuitenkin on jäänyt 
väliin lähellä ovulaatiota, saatat menettää tilaisuuden tunnistaa huipun. On siis tärkeää muistaa 
testata aina, kun monitori sitä pyytää.  

Onko monitori vedenpitävä?

Monitori ei ole vedenpitävä, eikä sitä saa kastella.  Pyyhi ylimääräinen virtsa aina pois 
testipuikosta ennen sen työntämistä testiaukkoon.  

Voivatko monitoriin tallennetut tiedot hävitä?

Monitori tarvitsee koko ajan paristojen virtaa.  On erittäin tärkeää, että vaihdat paristot 
monitorin niin kehottaessa.

Jos paristot ovat loppumassa, monitori sammuu tietojen suojaamiseksi.  Jos paristoja ei 
vaihdeta saman tien ja monitori jää ilman virtaa, tapahtuu virhe ja tiedot menetetään.  
Monitoria voi käyttää vasta, kun paristot on vaihdettu ja monitori ohjelmoitu uudelleen.  
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Millaisia paristoja tulee käyttää?

On tärkeää, että käytät 1,5 V:n AA-alkaliparistoja (LR6).  Jos et tee näin, monitoriin tallennetut 
tiedot voivat hävitä.  Älä käytä uudelleenladattavia paristoja.  

Mitä teen, jos olen matkalla ja aikavyöhyke vaihtuu?

Ota monitori mukaan käsimatkatavaroihin.  Röntgensäteet eivät vahingoita monitoria.  

Monitorin aika on suositeltavaa vaihtaa vain kesäaikaan siirryttäessä.  Katso sivu 23.  
Jos matkustat aikavyöhykkeiden välillä, joiden aikaero on enintään 6 tuntia, voit edelleen testata 
testi-ikkunassa, jos se on asetettu niin, että voit käyttää aamuvirtsaa uudella aikavyöhykkeellä. 
Voit halutessasi asettaa muistutuksen, kun testi-ikkuna alkaa, mutta muista, että monitorin aika 
on oman aikavyöhykkeesi mukainen. 

Jos matkustat aikavyöhykkeiden välillä, joiden ero on yli 6 tuntia, voit asettaa testi-ikkunan 
kotimaan aikavyöhykkeen (monitorin ajan) mukaan tai kohdemaan ajan mukaan.  Se tarkoittaa 
ehkä päivän ensimmäisen virtsanäytteen keräämistä ja testaamista myöhemmin, kun testi-ikkuna 
alkaa.  Voit myös jättää testit väliin sillä kierrolla, jonka olet matkoilla.  Katso kysymys 11.   

Mitä tapahtuu, jos teen vuorotyötä?

Kun asetat uuden kierron, aseta testi-ikkuna niin, että voit testata päivän ensimmäisestä virtsasta 
heti, kun heräät. Jos teet yövuoroja, tämä saattaa osua iltapäivään.  Jos vuorosi vaihtuu kierron 
aikana, voit testata vain testi-ikkunassa, mutta sinun tulee edelleen käyttää ensimmäistä virtsaa 
pisimmän unijakson jälkeen.  Se saattaa tarkoittaa virtsanäytteen keräämistä ja testaamista 
myöhemmin testi-ikkunassa.  
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Jos monitorini lakkaa toimimasta, mitä pitää tehdä?
Soita Careline-palvelunumeroon.

Kosketusnäyttö ei näytä toimivan.  Painikkeet eivät vastaa.  Mitä minun pitäisi tehdä?
Näyttö pitää ehkä kalibroida uudelleen, jotta monitori voi tarkistaa painikkeiden sijainnin.    
Paina       asetuksista ja noudata näytön ohjeita.  

Voinko lopettaa Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitorin käytön ja ottaa sen taas 
käyttöön myöhemmin?
Voit keskeyttää monitorin käytön yhden kierron ajaksi asettamalla uuden kierron normaalisti ja 
ohittamalla sitten kaikki testit, joita monitori pyytää sen kierron aikana.  

Jos haluat keskeyttää monitorin käytön yhtä kiertoa pidemmäksi ajaksi, poista paristot ja 
varastoi monitori ja paristot kuivaan paikkaan.  Kun haluat ottaa monitorin uudelleen käyttöön, 
sen asetukset on tehtävä uudestaan ja uusi kierto on asetettava seuraavien kuukautisten 
alkaessa. Paristojen poistaminen tarkoittaa sitä, että monitori uudelleenohjelmoi itsensä, joten 
kaikki tallennetut tiedot poistetaan.     

Voinko olla varma raskaaksi tulosta, jos käytän Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitoria?
Mikään saatavilla oleva tuote ei voi taata raskauden alkamista. Clearblue Advanced 
-hedelmällisyysmonitori tunnistaa yleensä 6 hedelmällisintä päivää eli päivät ennen ovulaatiota 
ja sen aikana. Yhdyntä näiden päivien (korkea ja huippu) aikana maksimoi mahdollisuudet tulla 
raskaaksi. 

Olen käyttänyt Clearblue Advanced -hedelmällisyysmonitoria useita kuukausia, 
mutta en ole raskaana.  Onko jokin vialla?
Raskauden alkuun saaminen voi tavallisilla terveillä pariskunnilla kestää useita kuukausia. Jos olet 
alle 35-vuotias ja olet yrittänyt tulla raskaaksi 12 kuukautta, kannattaa käydä lääkärissä. Jos olet 
yli 35-vuotias, lääkärissä kannattaa käydä kuuden kuukauden yrittämisen jälkeen, ja jos olet yli 
40-vuotias, käy lääkärissä heti kun alat yrittää raskautta.
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Voinko antaa jonkun muun käyttää monitoriani?

Et. Monitori tulkitsee ja tallentaa tiedot sinun kuukautiskiertosi mukaan, eikä sitä voi antaa 
kenenkään muun käyttöön.  Monitorin lainaamista ei suositella myöskään hygieniasyistä.  

Kuinka monitori ja paristot hävitetään?

Jos haluat poistaa monitorin käytöstä, noudata voimassa olevia sähkölaitteita koskevia 
kierrätysohjeita. Älä hävitä sähkölaitteita polttamalla.

Hävitä paristot asianmukaisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Varoitus: Älä pura tai lataa 
paristoja. Älä hävitä paristoja polttamalla. Ei saa niellä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Kysymyksiä ja vastauksia:  Raskaustestin tekeminen ja tulokset
Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa raskaustestin tulokseen?

• Lue aina käyttämiesi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin tekemistä.

• HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa vääristää tuloksia (tällainen 
hedelmällisyyslääkitys annetaan yleensä pistoksena, ja testaaminen liian pian lääkkeen 
saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).

• Muiden hedelmällisyyshoitojen, särkylääkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden 
(kuten ehkäisypillerit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen. 

• Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyshoitoja, 
kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata liian aikaisin. 
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• Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti), voit saada 
virheellisen Raskaana-tuloksen. 

• Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakystat, vaihdevuodet ja tietyt hyvin harvinaiset sairaudet 
voivat vääristää tuloksia.

• Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että myöhemmin toteat, että et ole raskaana, 
mikä johtuu raskauden luonnollisesta keskeytymisestä, jota voi esiintyä raskauden 
alkuvaiheessa. 

Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

Nämä tiedot koskevat vain raskaustestin tuloksia.  Katso sivu 3 ja tarkista, mitkä lääkkeet tai 
sairaudet vaikuttavat hedelmällisyystestin tuloksiin.

Monitorin mukaan kuukautisteni pitäisi alkaa, mutta tiedän, että kiertoni ei ole 28 päivää.  
Voinko luottaa sen tietoihin?

Monitori antaa arvion siitä, koska kuukautisten odotetaan alkavan. Se käyttää saatavana olevia 
tietoja esim. huippupäivistä sekä edellisen kierron tietoja.  Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, se 
käyttää oletuksena 28 päivän kiertoa.  Tiedot ovat vain arvioita.  Jos tiedät, että kiertosi ei 
normaalisti ole 28 päivää, voit tehdä raskaustestin heti, kun kuukautisten mielestäsi pitäisi alkaa.    

Jos teet testin ennen kuukautisten alkamista ja saat tulokseksi Ei raskaana, tee testi uudelleen 
3 päivän kuluttua. Jos testin tulos on edelleenkin sama eivätkä kuukautiset ole alkaneet, 
käy lääkärissä.
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Monitorin ja testien varastointi
Säilytä monitori kuivassa paikassa ja 10–40 °C:n lämpötilassa.  
Säilytä testit kuivassa paikassa ja 2–30 °C:n lämpötilassa.

 

  SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveitsi.
Clearblue on SPD:n tavaramerkki.   ©2019 SPD.  Kaikki oikeudet pidätetään.  

Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön.   Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.   
Vain ulkoiseen käyttöön.  Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.  
Monitori sisältää magneetteja.  

Tämä in vitro -diagnostinen digitaalinen laite täyttää standardin EN 61326-2-6 mukaiset säteilyä ja häiriönsietoa koskevat 
vaatimukset. Elektroninen laite on suunniteltu siten, että se antaa kohtuullisen suojan sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä 
vastaan, joita kotiympäristöissä todennäköisesti ilmenee. Seuraavat ennakkovaroitukset koskevat EN 61326-2-6 -standardin 
mukaisia laitteita.
a) Mikäli laitetta käytetään kuivassa ympäristössä ja erityisesti synteettisiä materiaaleja (kuten synteettisiä vaatteita tai 
mattoja) sisältävissä kuivissa ympäristöissä, seurauksena voi olla vahingollisia staattisia purkauksia, jotka saattavat aiheuttaa 
tulosten vääristymistä.
b) Laitetta ei saa käyttää voimakkaiden sähkömagneettisten säteilylähteiden (kuten matkapuhelinten) lähellä, sillä ne 
saattavat häiritä laitteen asianmukaista toimintaa.

0123
Valmistaja

In vitro -diagnostinen 
lääketieteellinen laite

Lämpötilarajat 
10-40 °C 

Viimeinen 
käyttöpäivä

Eräkoodi

10°C

40°C

www.clearblue.com
Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen 
tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluusi saatetaan vastata englanniksi. 

0800 774 150
Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. 
Kaikki puhelut nauhoitetaan, ja niitä valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. 
Pidä tuote, pakkaus ja myös foliokääre käsillä kun soitat.
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