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DIGITAL
• Se estiver testando no dia em que a menstruação deve iniciar, você
pode testar a qualquer horário para descobrir se está grávida.
• Se estiver testando antes, do dia em que a menstruaçao deve
iniciar use a primeira urina do dia.
• Para obter um resultado exato do Indicador de semanas, você tem
que usar a primeira urina do dia.
• Evite tomar liquido em excesso antes de realizar o teste.
Leia este folheto com atenção antes de fazer um teste.

Teste de gravidez
Com indicador de semanas

1 Faça o teste

Quando estiver pronta para testar, retire o Medidor de teste da embalagem de
papel laminado e retire a tampa azul. Use o Medidor de teste imediatamente.
Teste no fluxo da urina

OU

• Segure o Coletor de
amostras absorvente
apontando para baixo
no fluxo da urina por
5 segundos apenas.

Colete uma amostra de urina em um
recipiente limpo e seco.
• Coloque apenas a ponta
do Coletor de amostras
absorvente na urina,
como mostrado, por
20 segundos apenas.

• Cuidado para não
molhar o resto do
Medidor de teste.
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• Você pode recolocar a
tampa e deixar o Medidor
de teste na horizontal.

SEGUNDOS

• Você pode recolocar a
tampa e deixar o
Medidor de teste
20
na horizontal.
SEGUNDOS

2 Espere…

Durante o teste,
nunca mantenha
o Medidor de teste
com o Coletor de
amostras absorvente
apontando para
cima.

• O símbolo Espere pisca para mostrar que o teste está funcionando.
• Quando o símbolo Espere parar de piscar, seu resultado aparecerá.
Se o símbolo Espere não aparecer depois que você usou o teste,
consulte a pergunta 6 nas Perguntas e respostas.

3 Veja seu resultado
O Teste de gravidez Clearblue DIGITAL tem um Indicador
de semanas que fornece uma estimativa de quando
você concebeu. Essa informação é mostrada no display,
junto com o resultado 'Grávida'.
• Dentro de 3 minutos, o display mostrará seu resultado.
• O resultado 'Grávida' pode aparecer no display antes
do resultado do Indicador de semanas. Continue
esperando até o símbolo Espere parar de piscar,
para ver o resultado do Indicador de semanas.
Isso pode demorar até 3 minutos.
• Alguns resultados podem ser mostrados em apenas
1 minuto.
• Seu resultado permanecerá no display durante
aproximadamente 24 horas.
• Se o seu resultado for 'Grávida' consulte o seu médico
e ele aconselhará o que você deve fazer a seguir.
O médico irá calcular a fase da gravidez com base
no primeiro dia da última menstruação.
• A concepção ocorre cerca de duas semanas antes do
primeiro dia da próxima menstruação. O Indicador de
semanas fornece uma estimativa de quando você
concebeu.

• O Indicador de semanas é 92% preciso em detectar quando
você concebeu. A estimativa é baseada no nível do hormônio
de gravidez, hCG (Gonadotrofina coriônica humana) em sua urina.
O nível de hCG varia em cada mulher, e portanto é possível que
o Indicador de semanas forneça resultados enganosos
ocasionalmente. A precisão do resultado 'Grávida'/'Não grávida'
é acima de 99% quando testado a partir do dia em que a
menstruação deve iniciar.
Erros do teste
Leia a seção "Erros do teste" se você usou o Medidor de teste
e o display não mostra nenhum dos resultados nesta página.
Como interpretar os resultados
Resultados
Não grávida

Grávida

1-2

Grávida

2-3

Grávida

3+

Tempo desde a concepção
Seu resultado é Não grávida
Consulte a pergunta 12 nas
Perguntas e respostas.
Seu resultado é Grávida e você
concebeu há aproximadamente
1-2 semanas atrás.
Seu resultado é Grávida e você
concebeu há aproximadamente
2-3 semanas atrás.
Seu resultado é Grávida
e você concebeu há mais de
3 semanas atrás.

Como o médico calcula o tempo
de gravidez (baseado em um ciclo
de 28 dias)*

3-4 semanas
4-5 semanas
5+ semanas

*O médico calcula o tempo de gravidez a partir do primeiro dia da sua última menstruação, e não a partir de quando você concebeu.

Perguntas e respostas – Leia esta seção, que responde as perguntas mais frequentes.

Teste de gravidez
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
1 Como o Teste de gravidez Clearblue
DIGITAL funciona? Quando você está
grávida, seu corpo produz o hormônio da
gravidez hCG (Gonadotrofina coriônica
humana). A quantidade de hCG em seu corpo
aumenta nas fases iniciais da gravidez.
Clearblue pode detectar quantidades
minúsculas desse hormônio em sua urina (a
sensibilidade do teste é de 25 mUI/mL ). Com
base no nível de hCG na sua urina, o Indicador
de semanas fornece uma estimativa de quando
você concebeu.
2 Qual é a precisão do Teste de gravidez
Clearblue DIGITAL para detectar a
gravidez? O Teste de gravidez Clearblue
DIGITAL tem precisão acima de 99% em testes
de laboratório para detectar se você está
grávida ou não, quando usado no dia em que a
menstruação deve iniciar. Se você testar antes
do dia em que a menstruação deve iniciar e
obter o resultado 'Não grávida', ainda há uma
chance de que você esteja grávida. Consulte a
pergunta 4.
3 Qual é a precisão do Indicador de
semanas do Teste de gravidez Clearblue
DIGITAL? O Indicador de semanas é 92%
preciso em detectar quando você concebeu.
A estimativa é baseada no nível do hCG em sua
urina. O nível de hCG varia em cada mulher e,
portanto, é possível que o Indicador de
semanas forneça resultados enganosos
ocasionalmente. Se você testar mais de
6 semanas depois da concepção, o Indicador
de semanas pode dar resultados inesperados.
Isso ocorre porque o nível de hCG na urina é
muito alto para o teste fornecer uma estimativa
exata do tempo desde a concepção.
4 Quando eu posso testar com o Teste de
gravidez Clearblue DIGITAL? O Teste de
gravidez Clearblue DIGITAL pode ser usado até
4 dias antes de sua menstruação iniciar. Se
você testar antes do dia em que a menstruação
deve iniciar e obter o resultado ‘Não grávida’,
ainda há uma chance de que você esteja
grávida. Consulte no gráfico abaixo os
resultados do teste clínico do Teste de gravidez
Clearblue DIGITAL com amostras do início da
gravidez.
Teste precoce
Clearblue recomenda que você teste a partir do dia
em que a menstruação deve iniciar. No entanto,
o hormônio de gravidez aumenta rapidamente no
início da gravidez e o Teste de gravidez Clearblue
DIGITAL pode ser usado para testar até 4 dias
antes do dia em que a menstruação deve iniciar.
Nos testes clínicos com amostras do início da
gravidez, Clearblue DIGITAL Teste de gravidez
apresentou os resultados a seguir:
Número de dias antes do
dia em que a menstruação
deve iniciar

-1

-2

-3

% de amostras de mulheres
grávidas que apresentam o
resultado 'Grávida'

98%

97%

86%

-4

5

6
7

8

Se o resultado for 'Não grávida' e ainda existe
9
suspeita de gravidez Consulte a pergunta 12.
Para saber o dia em que a menstruação deve iniciar,
calcule a duração do seu ciclo habitual contando o
número de dias desde primeiro dia da menstruação
até o dia antes que a próxima menstruação se inicia.
• Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo
mais longo nos últimos meses antes de fazer o
teste.
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• Se você não tem ideia de qual é o dia em que a
menstruação deve iniciar, recomendamos não
testar menos de 19 dias depois da última vez
em que você teve relação sexual sem proteção.
Algum medicamento ou condição médica
pode afetar o resultado?
• Leia sempre as instruções do fabricante do
medicamento que você está tomando antes
de fazer o teste.
• Medicamentos para fertilidade contendo hCG
podem dar resultados enganosos (geralmente,
esses medicamentos são injetados e testar logo
após a administração pode dar um falso resultado 11
'Grávida').
• Outras terapias de fertilidade (como citrato de
clomifeno), analgésicos e contraceptivos
hormonais (por exemplo, pílula anticoncepcional)
não devem afetar o resultado.
• Se você deixou de usar recentemente a
contracepção hormonal ou faz terapias de
fertilidade com por exemplo o citrato de
clomifeno, sua menstruação pode ser irregular
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e isso fará você testar muito cedo.
• Se você engravidou recentemente, (mesmo que a
gravidez não tenha ido até o final), pode obter um
resultado 'Grávida' falso.
• Se você está na menopausa ou se aproximando,
pode obter um resultado 'Grávida' falso, embora
não esteja grávida. Em um estudo com mulheres
perimenopáusicas e menopáusicas não grávidas,
testadas com lotes diferentes do Teste de gravidez
Clearblue DIGITAL , em média 0,2% dos
resultados foram 'Grávida', com uma faixa de 0%
a 0,5% para lotes diferentes. Todos os resultados
falsos eram de mulheres acima de 50 anos.
• Gravidez ectópica e cistos ovarianos podem dar
resultados enganosos.
• Uma gravidez com múltiplos fetos e a gravidez
ectópica podem dar resultados enganosos do
Indicador de semanas.
• A perda natural da gravidez pode ocorrer nas
primeiras fases. Se você teve um resultado
'Grávida' é possível que mais tarde descubra
que não está grávida, devido à perda natural da
gravidez. Nessas circunstâncias, o Indicador de
semanas pode dar resultados inesperados.
Se você tiver resultados inesperados, converse com
o seu médico.
Eu usei o teste, mas o símbolo Espere não
apareceu. O que significa isso? O teste não
funcionou corretamente. Consulte Erros do teste.
Eu usei o teste, mas nenhum resultado
apareceu no display. O que significa isso?
O resultado deve aparecer no display dentro de
3 minutos. Se nenhum resultado aparecer, consulte
Erros do teste.
Meu teste diz que eu estou grávida. O que
eu devo fazer? Se o seu resultado for 'Grávida'
consulte o seu médico e ele aconselhará o que
você deve fazer a seguir. O Indicador de semanas
é apenas uma estimativa de quando a concepção
ocorreu. O médico irá calcular a fase da gravidez
com base no primeiro dia da última menstruação.
A concepção ocorre cerca de duas semanas antes
do primeiro dia da próxima menstruação.

Meu teste diz que eu estou grávida, mas
eu não acho que concebi na data em que
o Indicador de semanas indica. Isso é
possível? O Indicador de semanas é 92%
preciso quando o teste usa a primeira urina
do dia. Alguns medicamentos ou condições
médicas podem afetar o resultado. Consulte a
pergunta 5.
Eu testei ontem e o resultado foi
'Grávida'. Eu testei hoje novamente,
e de acordo com o Indicador de semanas,
o número de semanas desde que eu
concebi diminuiu. O que eu devo fazer?
O nível de hCG flutua enquanto ele aumenta,
portanto é possível que o Indicador de semanas
forneça resultados inesperados se você testar
em dias consecutivos. Teste novamente em 5
dias e, se os resultados do Indicador de
semanas ainda mostrarem que o número de
semanas desde que você concebeu diminuiu,
consulte a pergunta 11.
Eu testei uma semana atrás e o resultado
foi 'Grávida'. Eu testei novamente,
e de acordo com o Indicador de semanas,
o número de semanas desde que eu
concebi diminuiu. O que eu devo fazer?
Se você testou de acordo com as instruções,
usando a primeira urina do dia em ambas as
ocasiões, e o Indicador de semanas deu
resultados inesperados, consulte seu médico.
Meu teste indica 'Não grávida'. O que eu
devo fazer? Você pode não estar grávida, ou o
seu nível de hormônio da gravidez ainda não
está alto o suficiente para ser detectado, ou
então você calculou errado o dia em que a sua
menstruação deve iniciar.
• Se você testou muito cedo, teste novamente
no dia em que a menstruação deve iniciar.
• Se o primeiro dia da menstruação já passou,
teste novamente em 3 dias. Se o teste der
o resultado 'Não grávida' e você ainda não
menstruou, consulte o seu médico.

ERROS DO TESTE
Erro do livro - um erro ocorreu
durante o teste. Pode ser que:
• O Coletor de amostras absorvente
não foi mantido apontando para baixo ou
o Medidor de teste não ficou na horizontal
depois que a urina foi aplicada.
• A quantidade de urina aplicada foi excessiva
ou insuficiente.
Você deve testar novamente usando um novo
teste, tomando o cuidado de seguir as
instruções.
Erro de espaço vazio
O teste não funcionou como
esperado. Pode ser que as instruções
de uso não foram seguidas. Você precisará
realizar outro teste. Siga as instruções de uso
com atenção.

DESCARTANDO O SEU TESTE
Remova a bateria antes de descartar o Medidor
de teste. O descarte da bateria deve ocorrer
conforme o esquema de reciclagem apropriado.
Para remover, insira uma moeda na fenda e gire
para abrir a parte posterior do Medidor de
teste. Se a bateria não estiver visível, deslize
o suporte na direção da seta para ajudar na
remoção. Cuidado: Não desmonte, recarregue
ou descarte as baterias no fogo.
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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. Tenha em mãos os
números de lote, da embalagem externa e interna. As chamadas são
gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.
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Aparelho para uso caseiro. Para uso em diagnóstico in vitro apenas. Não previsto para uso interno. Usar uma
única vez. Mantenha fora do alcance de crianças. Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes
de testar, se armazenado refrigerado. Não usar se a embalagem de papel laminado que contém o Medidor de teste
estiver danificada. Não usar o Medidor de Teste após a data de validade. Este produto contem baterias.
Descarte conforme os regulamentos locais.
Autoteste para orientação de gravidez sem fins diagnósticos.
Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH,
IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.
Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas
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Aparelho de diagnóstico
médico in vitro

Código do lote

Não reutilize

Limite de temperatura
2ºC - 30ºC.

Usar até

Fabricante

