Português

Teste de gravidez
Resultados Rápidos

• Precisão superior a 99% a partir do dia previsto para o início
da menstruação.
• Leia atentamente este folheto antes de realizar um teste.

1 Antes de fazer o teste

Tampa

Ponta com alteração da cor

Poderá ser útil ter consigo um relógio ou
cronómetro quando fizer o teste.
Pode fazer o teste a qualquer hora do dia a
partir do dia previsto para o início da
menstruação.
• Mantenha a ponta com alteração da cor virada para baixo ou coloque
a vareta de teste na horizontal até estar preparada para ler o resultado
Quando estiver pronta para fazer o teste, retire o
e aparecer uma linha azul na janela de controlo.
invólucro e remova a tampa. Use a vareta de teste
de imediato.
Pode fazer o teste diretamente no fluxo urinário ou
numa amostra de urina recolhida num recipiente
seco e limpo.
• Mantenha a ponta com alteração da cor virada
para baixo no fluxo urinário ou numa amostra de
urina recolhida, como ilustrado, durante
5 segundos completos.
• A ponta com alteração da cor muda
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2 Fazer o teste

5

segundos
OU

3

minutos

Fluxo urinário
Amostra recolhida
• Se quiser, pode voltar a colocar a tampa.
• Se a ponta com alteração da cor não ficar completamente cor-de-rosa,
consulte a pergunta 5.
que começarem a aparecer linhas azuis,
AGUARDE 3 MINUTOS. Assim
isso significa que o teste está a funcionar.

Janela de resultados

Janela de controlo

3 Ler o resultado
Pode ler o resultado na janela
de resultados.
Quando lê o resultado, a janela de
controlo tem de apresentar uma
linha azul. Esta linha mostra que o
teste funcionou.
O resultado "Grávida" poderá ser
apresentado dentro de 1 minuto quando
o teste é efetuado a partir do dia em
que não teve menstruação (que será
o dia após o previsto para o início
da menstruação).
Deve aguardar os 3 minutos completos
para confirmar um resultado
"Não Grávida" (consulte a pergunta 8).
Se não vir uma linha azul na janela de
controlo, isso significa que o teste não
funcionou (consulte a pergunta 6).

Não Grávida

Se o seu
resultado for
"Não Grávida",
consulte a
pergunta 10.

Grávida

Imagem A

Imagem B

Imagem C

• Se o seu resultado for "Grávida", consulte a
pergunta 11.
• Se ainda tiver dúvidas quanto ao seu resultado,
consulte a pergunta 7.

Não é relevante que uma das linhas
do símbolo “+” seja mais clara ou
mais escura do que a outra: o
resultado é "Grávida".

IMPORTANTE! Leia o resultado no prazo de 10 minutos após fazer o teste.
Ignore quaisquer alterações no resultado depois deste período de tempo.

Perguntas e Respostas
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Qual é o grau de precisão do teste Clearblue?
O teste Clearblue oferece mais de 99% de precisão em testes
laboratoriais, quando usado a partir do dia previsto para o início da
menstruação.
Como funciona o teste Clearblue?
Quando está grávida, o seu corpo produz a hormona da gravidez
hCG (gonadotropina coriónica humana). A quantidade de hCG no
corpo aumenta na fase inicial da gravidez. O Clearblue Resultados
Rápidos é capaz de detetar pequenas quantidades desta hormona
na urina (a sensibilidade do teste é de 25 mIU/ml).
Não tenho a certeza da data prevista para a minha próxima
menstruação. Como poderei saber se estou a fazer o teste na
altura certa?
Para determinar a data prevista para o início da menstruação,
calcule a duração habitual do ciclo contando o número de dias
desde o primeiro dia da menstruação anterior até ao dia anterior ao
do início da menstruação seguinte.
• Se tiver ciclos irregulares, deverá considerar o ciclo mais longo
nos meses imediatamente anteriores à realização do teste.
Se o resultado for "Não Grávida" e ainda assim suspeitar que está
grávida, consulte a pergunta 10.
O resultado pode ser afetado por medicamentos ou outros
problemas de saúde?
• Antes de fazer o teste, leia sempre as instruções do fabricante de
qualquer medicamento que esteja a tomar.
• Medicamentos para a fertilidade contendo hCG podem dar
resultados enganosos (geralmente, estes medicamentos são
injetados e fazer o teste logo após a administração pode dar um
resultado positivo de “Grávida” falso).
• Outras terapêuticas de fertilidade (como citrato de clomifeno),
analgésicos e contracetivos hormonais (por exemplo, pílula
anticoncecional) não devem afetar o resultado.
• Se tiver parado recentemente de usar contracetivos hormonais
ou estiver a usar terapêuticas de fertilidade, como o citrato de
clomifeno, a menstruação pode ser irregular, levando-a a fazer o
teste demasiado cedo.
• Se tiver estado grávida recentemente (mesmo que a gravidez não
tenha sido levada até ao fim), poderá obter um resultado positivo
de “Grávida” falso.
• Gravidez ectópica, quistos nos ovários, menopausa e
alguns problemas de saúde muito raros podem dar
resultados enganosos.
• Caso o resultado seja “Grávida”, é possível que mais tarde saiba
que não está grávida por perda natural da gravidez que pode
ocorrer nas primeiras fases.
Se obtiver resultados inesperados, converse com o seu médico.
Usei o teste de gravidez, mas a ponta com alteração da cor não
ficou totalmente cor-de-rosa. O que devo fazer?
Se a ponta com alteração da cor não ficou totalmente cor-de-rosa,
significa que poderá não ter aplicado urina suficiente. Contudo, se
a linha azul na janela de controlo aparecer no prazo de 10 minutos
após fazer o teste, significa que o teste funcionou. Se não aparecer
nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo de 10 minutos
depois de fazer o teste, consulte a pergunta 6.
Usei o teste de gravidez mas não apareceu nenhuma linha azul na
janela de controlo. O que devo fazer?
Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo
de 10 minutos após fazer o teste, isso significa que o teste não
funcionou. Tal pode ocorrer devido aos seguintes motivos:
• A ponta com alteração da cor não foi mantida virada para baixo
ou a vareta de teste não foi colocada na horizontal após a
aplicação da urina.
• Foi usada urina insuficiente ou em excesso. Deve fazer a
amostragem durante 5 segundos.

www.clearblue.com

Para mais informações sobre este produto, contacte o
nosso Apoio ao Consumidor na seguinte morada

Para saber mais sobre os passos seguintes, informações
e recomendações gerais relacionadas com a gravidez,
visite o nosso Web site em:
www.clearblue.com
Fabricante

Não reutilize

Código do lote

Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro

Prazo de validade

Limites de temperatura
2˚C - 30˚C

Deverá efetuar um novo teste com uma vareta de teste nova,
seguindo cuidadosamente as instruções. Se quiser, pode colher
uma amostra de urina num recipiente limpo e seco e mergulhar
apenas a ponta com alteração da cor durante 5 segundos.
7 E se eu tiver dúvidas sobre o resultado?
• Para que o seu resultado seja "Grávida", deve haver uma linha
azul na janela de controlo e um símbolo de "+" na janela de
resultados no prazo de 10 minutos após fazer o teste.
O aparecimento do símbolo "+" na janela de resultados pode variar,
mas as linhas que formam o "+" e a linha na janela de controlo
devem ter uma largura semelhante (consulte as
imagens A-C).
Imagem A
É mais provável ocorrer quando está grávida e faz o teste mais do
que alguns dias após o dia previsto para o início da menstruação,
uma vez que os níveis de hCG são mais altos.
Imagem B
Não é incomum quando está grávida e faz o teste no ou perto do
dia previsto para o início da menstruação, uma vez que os níveis de
hCG ainda são relativamente baixos.
Imagem C
Indica um resultado "Grávida", apesar de estar pouco nítido.
Se ainda tiver dúvidas sobre o resultado, deverá aguardar pelo
menos 3 dias antes de repetir o teste, seguindo cuidadosamente as
instruções.
• Para que o seu resultado seja "Não Grávida", deve aparecer uma
linha azul na janela de controlo e um símbolo "-" (menos) na
janela de resultados no prazo de 10 minutos após fazer o teste.
Se o resultado for "Não Grávida" e ainda assim suspeitar que está
grávida, consulte a pergunta 10.
8 Quando é que posso ler o resultado?
O resultado "Grávida" poderá ser apresentado no prazo de 1 minuto
quando o teste é efetuado a partir do dia em que não teve
menstruação (que será o dia após o previsto para o início da
menstruação). Certifique-se de que também é apresentada uma
linha azul na janela de controlo antes de ler o resultado. Tem de
aguardar 3 minutos para confirmar um resultado "Não Grávida".
Se não aparecer nenhuma linha azul na janela de controlo no prazo
de 10 minutos, significa que o teste não funcionou (consulte a
pergunta 6).
9 Quanto tempo dura a apresentação do resultado?
O resultado pode ser lido a qualquer momento dentro do intervalo
de 3 a 10 minutos. Após os 10 minutos, deve ignorar qualquer
alteração no resultado.
10 O meu teste indica “Não Grávida”. O que devo fazer?
Pode não estar grávida ou o nível da hormona da gravidez pode
estar abaixo do limite de deteção. Pode ainda ter calculado mal o
dia previsto para o início da menstruação.
• Caso tenha feito o teste precocemente, repita-o na altura prevista
para o início da menstruação.
• Se essa data já tiver passado, faça o teste novamente 3 dias
depois. Se o teste produzir o resultado “Não Grávida” e a
menstruação ainda não tiver aparecido, consulte o seu médico.
1 1 O teste indica "Grávida". O que devo fazer?
Se o teste indicar que está grávida, deverá consultar o seu médico
que irá orientá-la nos passos a tomar a seguir.

Para autodiagnóstico em casa.
Apenas para uso em diagnóstico in vitro.
Não se destina a uso interno.
Não reutilizar.
Manter longe do alcance das crianças.
Armazenar entre 2 e 30 °C.
Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos
antes de testar, se armazenado com refrigeração.
Não usar se o invólucro estiver danificado.
Não usar após o prazo de validade.
Eliminar com os resíduos domésticos comuns.
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