
KASSERING AV TESTET

FRÅGOR OCH SVAR

TESTFEL

1. Hur fungerar Clearblue Digital Graviditetstest?

Clearblue 

Clearblue

2. Hur rättvisande är Clearblue Digital Graviditetstest i att 
upptäcka graviditet?
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Se fråga 4.
3. Hur rättvisande är Clearblue-veckoindikatorn?

4. När kan jag använda Clearblue Digital Graviditetstest?
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 se fråga 12.

5. Kan resultatet påverkas av medicinering eller 
sjukdomstillstånd?
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6. Jag har använt testet, men Vänta-symbolen har inte 
visats. Vad innebär det?
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7. Om du har oregelbunden mens, ska du räkna på den 
längsta cykeln under de senaste månaderna innan 
testet.

8. Enligt testet är jag gravid. Vad ska jag göra?
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9. Enligt testet är jag gravid, men jag tror inte att 
befruktning skett vid den tidpunkt som 
veckoindikatorn anger. Är det möjligt?

Se fråga 5.  
10.Jag gjorde testet igår och resultatet var "Gravid". Jag 

gjorde ett nytt test idag, och enligt 
Clearblue-veckoindikatorn har antalet veckor sedan 
befruktning minskat. Vad ska jag göra? 
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se fråga 11.
11. Jag gjorde testet för en vecka sedan och resultatet 
var "Gravid". Jag har gjort ett nytt test, och enligt 
Clearblue-veckoindikatorn har antalet veckor sedan 
befruktning minskat. Vad ska jag göra?

12. Enligt testet är jag “Inte Gravid”. Vad ska jag göra?

Bokfel – 

Du bör göra om testet med ny sticka och se till att följa 
instruktionerna noga.   

Blankfel - 
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Antal dagar innan väntad
mens

% av prover från gravida kvinnor 
som visade resultatet "Gravid"

Tidigt test
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Clearblue
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RASKAUSTESTI 
mukana VIIKKONÄYTTÖmukana VIIKKONÄYTTÖ

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen testin tekemistä.

VAIHE 1  VAIHE 1  Tee testi

Odota…

Kun olet valmis tekemään testin, poista testipuikko suojakääreestä 
ja irrota sininen tulppa. Käytä testipuikko välittömästi.
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 katso kysymys 6

3 minuutin

ennen Odota

Kysymyksiä ja vastauksia 

Testin virheet

Tuloksesi on ”Ei Raskaana”
Katso kysymys 12 kohdassa ”

Tuloksesi on ”Raskaana”

Tuloksesi on  “Raskaana”

Tuloksesi on ”Raskaana”

JOKO
Tee testi virtsasuihkusta

vain
 5 sekunnin ajan.

TAI
Kerää virtsanäyte puhtaaseen ja kuivaan astiaan

vain 20 sekunnin
 ajan.

*Lääkäri määrittää raskauden alkamisajankohdan viimeisten kuukautisten ensimmäisen päivän mukaan, ei hedelmöitymisajankohdan mukaan.

Tulokset Hedelmöitymisestä kulunut aika
Lääkärin määrittämä raskauden 

alkamisajankohta (kun kierto on 28 päivää)*

3-4 viikkoa

-

4-5 viikkoa

5+ viikkoa

Tulosten tulkitseminen

koskaan

Osoittaa hedelmöitymisajankohdan

Ei Raskaana

Raskaana

Raskaana

Raskaana

VAIHE 2  VAIHE 2  

Lue tulosVAIHE 3  VAIHE 3  
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Clearblue produktrådgivning - Produktrådgivning är tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan 09.00 till 12.00.
Det kanske inte alltid är möjligt att tala med en svensk rådgivare och dina samtal blir då besvarade på engelska.

0771-79 00 00

För ytterligare information can du besöka vår hemsida;
LOT

Samtalet kostar som ett lokalsamtal och kan variera beroende på operatör. Kontrollera med din operatör för exakta avgifter.
Vänligen ha ditt LOT-nummer             tillgängligt. Samtal kan spelas in för utbildning och kvalitetskontroll. 
             . 

www.Clearblue.info


