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Proveďte test
Test vyjměte z fólie, sejměte kryt a ihned použijte. Umístěte špičku měnicí barvu: DŮLEŽITÉ: Špička měnicí barvu ihned 

zrůžoví, což znamená, že je moč 
absorbována. Jakmile špička měnicí 
barvu zrůžoví, začněte odpočítávat.
Znovu nasaďte kryt a položte testovací 
tyčinku na rovnou plochu. Jestliže špička
nebude úplně růžová, viz „Chyby testování“.

ČEŠTINA

Počkejte 3 Výsledky

Pro domácí testování. PPro ddo ámácí tí t test áová íní
Před provedením testu si pozorně
přečtěte tento návod.
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Špička měnicí barvu nezrůžoví úplně. 
Je možné, že jste neaplikovala dostatečné 
množství moči. Jestliže se kontrolní čárka 
objeví do 10 minut od provedení testu,
můžete si být jistá, že test byl úspěšný.
Do 10 minut po provedení testu se 
v kontrolním okénku modrá čárka neobjeví. 
Test neproběhl úspěšně, pravděpodobně 
proto, že bylo použito příliš mnoho nebo příliš 
málo moči. Proveďte testování znovu s novým 
testem a pečlivě dodržujte pokyny.

Otázky a odpovědi

Chyby testování
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Můj výsledek je „Jste těhotná“. Co mám udělat? Navštivte svého lékaře, který vám poradí, 
jaké další kroky byste měla učinit. Může se stát, že budete mít pozitivní výsledek, ale později 
zjistíte, že už nejste těhotná (viz otázka 7).
Můj výsledek je „Nejste těhotná“. Co to znamená? Nemusíte být těhotná nebo hladina
těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna. Za tři dny
proveďte test znovu. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a vaše menstruace se
opozdila, navštivte svého lékaře.
Jak brzy mohu test provést? Tento test lze použít již 6 dní před vynechanou menstruací 
(5 dní před očekávanou menstruací). Protože hladiny hormonů se u jednotlivých žen liší 
a v rané fázi těhotenství mohou být velmi nízké, můžete být těhotná, a přesto mít negativní 
výsledek. Níže uvedená tabulka ukazuje procento těhotenství, která byla zjištěna při 
laboratorním testování se vzorky moči z raného stádia těhotenství:

Jak funguje těhotenský test Clearblue? Tento test zjišťuje přítomnost těhotenského hormonu
hCG (lidský choriový gonadotropin) v moči. Citlivost testu je 10 mIU/ml. Dle laboratorních
testů je přesnost vyšší než 99 % při použití ode dne očekávané menstruace.
Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem? Před testováním
si vždy přečtěte pokyny výrobce v příbalovém letáku ke všem lékům, které užíváte.
Léky obsahující hCG a některá vzácná onemocnění mohou být příčinou falešně pozitivních

výsledků. Mimoděložní nebo nedávné těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit 
zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně 
pozitivní výsledek Jste těhotná, ačkoli těhotná nejste.
Test by NEMĚL být ovlivněn hormonální léčbou obsahující klomifen citrát, běžnými léky proti
bolesti, alkoholem, antibiotiky ani antikoncepčními pilulkami. Pokud jsou výsledky testu
neočekávané, měla byste je probrat se svým lékařem.
Co když si nejsem výsledkem jistá? Jestliže uvidíte dvě modré čárky do 10 minut od provedení 
testu, jste těhotná, nezáleží na tom, jak bledé nebo tmavé jsou čárky.
Výsledky „Jste těhotná“
Obrázek A K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před
očekávanou menstruací, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.
Obrázek B Toto můžete vidět, jestliže provádíte test okolo dne očekávané menstruace, protože
hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké. 
Obrázek C Toto můžete vidět, jestliže provádíte test více než několik dnů po vynechanéC
menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.
Pokud si stále nejste výsledkem jista, počkejte nejméně 3 dny a proveďte další test. 
Při testování pečlivě dodržujte pokyny.
Výsledek předchozího testu byl „Jste těhotná“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek
negativní nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená? Je možné mít pozitivní výsledek
a později zjistit, že už nejste těhotná. Tomu se říká „časná těhotenská ztráta“, která není 
neobvyklá a postihuje přibližně 1 ze 4 těhotenství. Většina žen může mít později zdravé
těhotenství.
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DŮLEŽITÉ: Špičku zcela ponořte, viz obrázek
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Čárka v kontrolním okénku se může rychle 
objevit, ale před interpretací výsledku 
musíte POČKAT CELÉ 3 MINUTY.
Jestliže se neobjeví modré čárky, viz
„Chyby testování“.

3
minuty

JESTLIŽE UVIDÍTE DVĚ ČÁRKY, JSTE TĚHOTNÁ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JSOU ČÁRKY BLEDÉ NEBO TMAVÉ.
Aby byl váš výsledek platný, musí být v kontrolním okénku modrá čárka. Pokud tomu tak není, viz „Chyby testování“. 
DŮLEŽITÉ! 

y yy y
Výsledek si prohlédněte do 10 minut od provedení testu. Jakékoli změny po uplynutí této doby jsou 

již irelevantní.

Obrázek A Obrázek B Obrázek C
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Jste těhotná – Jestliže je výsledek „Jste těhotná“,
navštivte svého lékaře.

Nejste těhotná (viz otázka 2).

Pokud si 
nejste jista 
výsledkem, 
viz otázka 6.

Kontrolní
okénko

Okénko s výsledkem

Pokyny k použití testu Clearblue Ultra časný s označením „CB14“ na obalu. Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické 
použití in vitro. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívat opětovně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 
2 a 30 °C. Pokud byl test skladován v chladničce, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty. Prostředek 
nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozen. Nepoužívejte po datu spotřeby. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem. 
Prostředek nerozebírejte. Obsahuje malé části. Žádná část tohoto prostředku není vhodná ke konzumaci. Dojde-li k náhodnému 
požití, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoli zranění způsobené použitím tohoto výrobku oznamte společnosti Clearblue.

Pokyny k použití testu Clearblue Ultra časný s označením „CB14“ na obalu. Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické 
použití in vitro. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívat opětovně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 
2 a 30 °C. Pokud byl test skladován v chladničce, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty. Prostředek 
nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozen. Nepoužívejte po datu spotřeby. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem. 
Prostředek nerozebírejte. Obsahuje malé části. Žádná část tohoto prostředku není vhodná ke konzumaci. Dojde-li k náhodnému 
požití, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoli zranění způsobené použitím tohoto výrobku oznamte společnosti Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 
1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko. Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. 
© 2021 SPD. Všechna práva vyhrazena.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 
1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko. Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. 
© 2021 SPD. Všechna práva vyhrazena.

Datum spotřeby

Kód šarže Výrobce

Teplotní omezení
2–30 °C

Diagnostický zdravotnický
prostředek pro použití in vitroí

Nepoužívejte
opakovaně

179 % výsledků Jste těhotná může být 
zjištěno 6 dní před vynechanou 
menstruací (5 dní před 
očekávanou menstruací).

179 % výsledků Jste těhotná může být 
zjištěno 6 dní před vynechanou 
menstruací (5 dní před 
očekávanou menstruací).

www.clearblue.comwww.clearblue.comwww.clearblue.comwww.clearblue.com

Máte-li dotazy týkající se výrobků, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na níže 
uvedené adrese:
Distribuce v ČR: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betáni 1092/19,  148 00 Praha 4, Česká republika.

Máte-li dotazy týkající se výrobků, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na níže 
uvedené adrese:
Distribuce v ČR: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betáni 1092/19,  148 00 Praha 4, Česká republika.
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