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Faça o teste
Remova da embalagem de papel laminado, retire a tampa e use imediatamente.
IMPORTANTE! Mergulhe a ponta
Coloque a ponta que muda de cor por 5 segundos:
completamente como mostrado

em seu
fluxo
de urina

5

segundos

ou

em uma
amostra
de urina
coletada

5

segundos

IMPORTANTE: A ponta que muda de cor fica rosa rapidamente, o que mostra a absorção de urina,
mas você DEVE continuar segurando a ponta em sua urina por 5 segundos completos.
Recoloque a tampa e deixe o medidor de teste na horizontal.
Se a ponta não ficar completamente rosa, consulte “Erros do teste”.
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• Um resultado de Grávida “+” pode aparecer em 1 minuto quando o teste
for realizado a partir de seu atraso menstrual (o dia seguinte ao dia de
início esperado da menstruação).
• Espere 3 minutos para confirmar um resultado Não grávida “-”.
Se nenhuma linha azul aparecer, veja “Erros do teste”.

Resultados
Grávida - se seu resultado for “Grávida”, consulte seu médico (consulte a pergunta 1).

Não grávida

Figura A

(consulte a pergunta 2).
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Figura B

Figura C

Se você tiver dúvidas sobre seu resultado, consulte a pergunta 6.

Deve haver uma linha azul na janela de controle para que o resultado seja válido. Caso contrário, consulte “Erros do teste”.
IMPORTANTE! Leia o resultado em até 10 minutos após o teste. Desconsidere qualquer alteração depois desse período.
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Perguntas e respostas
Meu resultado é “Grávida”. O que devo fazer?
Consulte seu médico para saber quais são os próximos passos.
É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que você
não está mais grávida (consulte a pergunta 7).

2 Meu resultado é “Não grávida”. O que isso significa?
Você pode não estar grávida ou o nível de hormônio da gravidez
pode ainda não estar alto o suficiente para ser detectado. Faça um
novo teste em três dias. Se o resultado desse teste for “Não grávida”
e sua menstruação estiver atrasada, consulte seu médico.
3 Não tenho certeza de quando será o início esperado da minha
menstruação. Como eu sei se estou testando na hora certa?
Para saber o dia em que a menstruação é esperada, calcule a duração
habitual do seu ciclo contando o número de dias a partir do primeiro
dia da sua menstruação até o dia anterior ao início da próxima
menstruação. Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo mais
longo nos últimos meses antes de testar.
4 Como o Clearblue® funciona?
Ele detecta o hormônio da gravidez hCG (gonadotrofina coriônica
humana) na urina. A sensibilidade do teste é 25mIU/mL.
5 Algum medicamento ou condição médica pode afetar
o resultado?
Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer
medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste.
Medicações com hCG podem afetar o resultado. Gravidez ectópica ou
gravidez recente, mesmo que não levada a termo, pode causar
resultados incorretos. Se você estiver na menopausa ou perto dela,
você pode obter um falso resultado de gravidez, mesmo que não
esteja grávida. O teste NÃO é afetado por terapias hormonais com
citrato de clomifeno, analgésicos, bebidas alcoólicas, antibióticos nem
pílula anticoncepcional. Se obtiver resultados inesperados, você deve
conversar com seu médico.
6 E se eu tiver dúvidas sobre o meu resultado?
Para que o seu resultado seja “Grávida”, deve haver uma linha azul na
janela de controle e um “+” na janela do resultado em até 10 minutos
após fazer o teste.
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Resultados “Grávida”
Figura A: Isso é mais provável de ocorrer quando você está
grávida e está testando mais de alguns dias depois do atraso
menstrual, pois os níveis de hCG estão mais altos.
Figura B: Você pode ver isso se estiver fazendo o teste
próximo do dia de início esperado da menstruação, pois os
níveis de hCG podem estar relativamente baixos.
Figura C: Isso ainda indica o resultado “Grávida”.
Não importa se uma das linhas que constituem o símbolo “+” for
mais clara ou escura que a outra; o resultado é "Grávida".
Para que o resultado seja “Não grávida”, deve haver uma linha
azul na janela de controle e um símbolo “-” (menos) na janela do
resultado em até 10 minutos após a realização do teste.
Se você ainda tiver dúvidas sobre seu resultado, espere pelo
menos 3 dias antes de fazer um novo teste, tomando cuidado
para seguir as instruções.
7 Meu resultado anterior foi “Grávida”, mas repeti o teste e obtive
um resultado negativo ou minha menstruação iniciou. O que isso
significa?
É possível obter um resultado positivo e depois descobrir que
você não está mais grávida. Isso pode ocorrer devido à “perda de
gravidez precoce”, que não é incomum, afetando cerca de 1 a
cada 4 gestações. A maioria das mulheres pode ter uma gravidez
saudável depois disso.
8 Há algo que eu deva fazer se planejo engravidar?
É bom conversar com seu médico antes de tentar engravidar.
Muitos médicos afirmam que pode ser benéfico consumir ácido
fólico ou suplementos vitamínicos pré-natais, evitar bebidas
alcoólicas, parar de fumar e tentar manter um peso saudável.
Considere usar um teste de ovulação para identificar seus dias
mais férteis. A Clearblue oferece uma variedade de produtos para
potencializar suas chances de engravidar.

Erros do teste
A ponta que muda de cor não ficou completamente rosa.
Você pode não ter usado urina suficiente. Contudo, tenha a
certeza de que o teste funcionou se a linha de controle
aparecer em até 10 minutos após o teste.
Nenhuma linha azul aparece na janela de controle em
até 10 minutos após o teste.
O teste não funcionou, possivelmente porque foi usada mais
ou menos urina do que o necessário. Repita o teste usando
um teste novo e seguindo as instruções com cuidado.

0800 047 4467 As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as

chamadas de celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora.
Se nenhum consultor que fale português estiver disponível, você pode falar
conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Quando ligar, tenha em
mãos o produto e a embalagem, incluindo embalagens de papel laminado.
As chamadas são gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

Autoteste para orientação de gravidez, sem fins diagnósticos.
Sempre leia as instruções dos fabricantes sobre qualquer
medicamento que você esteja tomando antes de fazer um teste.
Para autodiagnóstico em casa. Apenas para uso de diagnóstico
in vitro. Não serve para uso interno. Não reuse. Mantenha longe do
alcance de crianças. Armazenar entre 2° – 30°C. Deixe chegar à
temperatura ambiente por 30 minutos antes de testar se estiver
armazenado em refrigeração. Não use se a embalagem estiver
danificada. Não use após a data de validade indicada. Descarte com
o lixo normal de casa. Não desmonte o dispositivo. Contém peças
pequenas. Não ingira nenhum componente desse dispositivo.
Se engolir algum acidentalmente, procure um médico. Relate
qualquer dano causado pelo uso desse produto à Clearblue.
Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta
hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, IgG de cabra, IgG de cabra
anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.
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