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Quando estiver pronta para testar…
• Remova o Medidor de teste da embalagem de 

papel laminado.  Use o Medidor de teste 
imediatamente.

• Antes de aplicar a urina no Medidor de teste, ele 
deve ser inserido no suporte de teste. Siga as 
etapas abaixo.

Botão de ejeção
Suporte do teste

Visor

Monte o teste
• Encontre a seta rosa no Suporte de teste.

• Alinhe as duas setas rosas.

• Insira o Medidor de teste no suporte até ele clicar no 
lugar e o símbolo "teste pronto" aparecer.

• Não use antes  do símbolo do teste pronto aparecer.

• Quando o símbolo do teste pronto aparecer, faça o teste imediatamente.

• Se o símbolo do teste pronto não aparecer, OU se ele desapareceu, 
retire o medidor de teste e o reinsira cuidadosamente.

• Se o símbolo ainda não aparecer, consulte a pergunta 19 acima.

Faça o teste
Com o símbolo do teste pronto 
aparecendo no display…

•  Teste diretamente no fluxo da urina.

• Coloque somente o coletor de amostras 
absorvente, apontando para baixo 
no fluxo da urina por 5-7 segundos.

• Tome cuidado para não molhar o 
Suporte do teste.

• ou teste em uma amostra 
da sua urina coletada em 
um recipiente limpo e seco.

• Mergulhe somente o 
Coletor de amostras 
absorvente na amostra 
coletada de urina durante 
15 segundos.

Retire a tampa
• Encontre a seta rosa no Medidor 

de teste.

Espere
• Mantenha o Coletor de amostras absorvente apontado para baixo, ou deite o 

Medidor de teste na horizontal.  Ao longo do teste, nunca mantenha o teste com 
o Coletor de amostras absorvente apontado para cima.

• O símbolo do teste pronto começa a piscar depois de 20-40 segundos, para 
mostrar que o teste está funcionando.

• NÃO EJETE O MEDIDOR DE TESTE.
• Recoloque a tampa e remova o excesso de urina.

• Se o símbolo do teste pronto não começar a piscar, consulte a pergunta 6 acima.

Veja o seu resultado
• Dentro de 3 minutos, o 

display mostrará seu 
resultado.

• Se o resultado for        você detectou o 
aumento do LH e atingiu sua época mais 
fértil.  Tenha relação a qualquer hora nas 
próximas 48 horas para maximizar suas 
chances de engravidar.  Não é necessário 
continuar os testes durante este ciclo.

Suporte do teste

Medidor de teste

Coletor de amostras
absorvente

Coletor de
amostras
absorvente

• Se o resultado for        você 
não foi detectado o 
aumento de LH. Teste 
novamente amanhã no 
mesmo horário usando um 
novo Medidor de teste.

Medidor
de teste

Tampa

Seta rosa

Medidor de teste

Medidor
de teste

Suporte do teste

Quando iniciar os testes
  
O dia em que ocorre o aumento no LH varia em cada mulher e em cada ciclo. Para ter a melhor chance de detectar o seu aumento de LH 
com o número de Medidores de teste fornecidos em uma embalagem, você precisa saber a duração usual do ciclo. Para descobrir a 
duração do ciclo, conte o dia em que a menstruação inicia (primeiro dia do fluxo menstrual total) como o Dia 1, e continue contando até o 
dia antes da próxima menstruação iniciar. O número de dias é a duração do seu ciclo.

Se você não souber a duração do ciclo usual ou se ele variar, consulte a pergunta 1 acima.

Use a tabela abaixo para calcular o dia em que você deve começar a testar. Você pode testar a qualquer horário, mas sempre deve ser no 
mesmo horário todos os dias (muitas mulheres acham mais conveniente testar de manhã cedo). É importante que você não tenha urinado 
pelo menos por 4 horas antes de testar, e evite tomar um excesso de líquidos antes de testar.

Como o Teste de ovulação Clearblue DIGITAL funciona
  
O Teste de ovulação Clearblue DIGITAL funciona detectando um aumento no 
hormônio luteinizante (LH) na sua urina. O aumento do LH ocorre 
aproximadamente 24-36 horas antes que os ovários produzam um óvulo - um 
processo conhecido como ovulação. Você está mais fértil no dia em que o 
aumento do LH é detectado e no dia seguinte. 

Os seus dois dias mais férteis iniciam no momento em que o Teste de ovulação 
Clearblue DIGITAL detecta o aumento do LH. Tenha uma relação a qualquer 
hora nas próximas 48 horas para maximizar suas chances de engravidar.

Antes de aplicar a urina no Medidor de teste, ele deve ser inserido no suporte de teste. 
Leia este folheto com atenção antes de fazer um teste.

Português

OU

Erro A
• Você ejetou o medidor de teste muito cedo.  

Reinsira o medidor de teste no suporte do teste 
imediatamente. Consulte a pergunta 16 acima.

Erro B
• Consulte a 

pergunta 17 
acima.

Erro C
• Consulte a 

pergunta 18 
acima.

Símbolos de erro
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Teste pronto“Clique”

DIGITALTeste de Ovulação

Duração do ciclo (dias)

Conte o primeiro dia da menstruação como o
Dia 1, comece a testar no dia mostrado abaixo
da duração do seu ciclo

consulte a 
pergunta 2

acima 

• Uma vez que você tenha lido seu resultado, você DEVE pressionar o 
botão ejetar e remover o medidor de teste.

• O resultado do seu teste só pode ser lido no display do suporte do teste.

• Você não pode determinar seu resultado a partir de linhas que podem 
aparecer no medidor de teste.  

• O seu resultado permanecerá no display por 8 minutos.

• Se o seu medidor de teste ainda está inserido e o display está agora em 
branco, ejete o medidor de teste e o seu resultado reaparecerá por 
2 minutos.  

• Não reinsira um medidor de teste usado.
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você parou de usá-la recentemente, seus ciclos 
podem ser irregulares e demorar um tempo 
para estabilizar. Você pode esperar até ter dois 
ciclos menstruais naturais, e anotar sua 
duração antes de usar o Teste de ovulação 
Clearblue DIGITAL.

Uma vez que ele indica que eu estou no 
período fértil, possa usar o Teste de 
ovulação Clearblue DIGITAL como 
contraceptivo?
Não. O Teste de ovulação Clearblue DIGITAL 
detecta o aumento no LH, que ocorre apenas 
24 - 36 horas antes da ovulação.  Como o 
esperma pode sobreviver por vários dias, você 
ainda pode engravidar se tiver uma relação 
antes de detectar o aumento do LH.

Eu acho que engravidei; o que devo fazer?
Você pode descobrir se está grávida até 4 dias 
antes do período esperado, usando o Teste de 
gravidez Clearblue DIGITAL Com indicador de 
semanas.  Se o seu resultado for 'Grávida', o 
teste também indicará quantas semanas atrás 
você concebeu. Em estudos em laboratório, o 
Teste de gravidez Com indicador de semanas 
Clearblue DIGITAL tem precisão acima de 99% 
para detectar se você está grávida ou não, 
quando usado a partir do primeiro dia da 
menstruação. Se você estiver grávida, consulte 
o seu médico e ele aconselhará o que você deve 
fazer a seguir.  Quanto antes você consultar o 
médico, melhor será para a sua saúde.

Eu usei o Teste de ovulação Clearblue 
DIGITAL por vários meses e não engravidei.  
Posso ter certeza de que irei engravidar?
É possível que uma gravidez demore vários 
meses para ocorrer. Existem muitos motivos 
para você não engravidar, mesmo que tenha 
tido relações em sua época mais fértil. Se 
depois de vários meses você não conseguiu, 
consulte o seu médico.

Mensagens de erro
  
Um símbolo piscando (Erro A) 
apareceu no display. O que 
significa isso?
Você ejetou o Medidor de teste muito 
cedo. Se ele não for inserido rapidamente, um 
outro símbolo de erro aparecerá no display. 
Consulte a pergunta 17.

Este símbolo (Erro B) apareceu 
no display. O que significa isso?
Ocorreu um erro durante o teste. 
Pode ser que
• A urina foi aplicada ao Coletor de amostras 

absorvente antes que o Medidor de teste 
fosse inserido no Suporte do teste.

• O Coletor de amostras absorvente não foi 
mantido apontado 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.

• O Medidor de teste foi ejetado muito cedo.
Este símbolo será exibido durante 8 minutos. 
Você deve testar novamente usando um novo 
Medidor de teste, tomando o cuidado de seguir 
as instruções. Consulte ‘Usando o Suporte 
do teste novamente’.

Este símbolo (Erro C) apareceu 
no visor. O que significa isso?
O teste não funcionou como 
esperado. Pode ser que as instruções de uso 
não foram seguidas.  Se você tiver Medidores 
de teste não usados na embalagem, não os 
utilize com este suporte. Você precisará fazer 
um novo teste com uma nova embalagem.  
Siga as instruções de uso com atenção.

O display continuou em branco.  
O que significa isso?
O teste não funcionou como 
esperado. Pode ser que as instruções de uso 
não foram seguidas.  Se você não aplicou a 
urina no Medidor de teste, ejete-o e teste 
novamente.  Se o suporte permanecer em 
branco, ele precisará ser substituído.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS   
Descarte do seu teste DIGITAL
• Depois de ver o seu resultado, descarte o 

Medidor de teste com o lixo doméstico normal.  
Para fazer isso, pressione o Botão de ejeção no 
Suporte do teste. O Medidor de teste será 
liberado automaticamente.  Quando você ejeta 
o Medidor de teste, você pode observar uma ou 
duas linhas azuis nele.  Elas devem ser 
ignoradas; consulte apenas o display do 
Suporte do teste para determinar seus 
resultados. O Medidor de teste não é reutilizável.

• Depois de usar todos os Medidores de teste 
da embalagem, retire as baterias do suporte 
do teste separando as metades superior e 
inferior, começando pela extremidade mais 
próxima do display. Remova todas as baterias 
sob a cobertura de metal central. Descarte as 
baterias de acordo com o esquema apropriado 
de reciclagem. Cuidado: Não desmonte, 
recarregue ou descarte as baterias no fogo. 
Não engula. Mantenha fora do alcance de 
crianças. Descarte o resto do suporte de 
acordo com o esquema de reciclagem 
apropriado para equipamentos elétricos.  Não 
descarte equipamentos elétricos no fogo.

Usando o Suporte do teste novamente
• Durante o teste, alguns respingos de urina 

podem cair no Suporte do teste. Certifique-se de 
limpá-lo. Não e possível fazer um novo teste se 
o seu resultado ou algum símbolo de erro estiver 
no display. Eles serão exibidos por 8 minutos (ou 
2 minutos, se o display estava em branco e você 
ejetou o Medidor de teste). É importante que 
você não tenha urinado pelo menos por 4 horas 
antes de testar. Se você coletou a urina, pode 
usar o suporte do teste novamente assim que o 
display estiver em branco. Quando estiver pronta 
para usar o Suporte do teste novamente, repita 
as instruções desde a etapa 1 usando um novo 
Medidor de teste.

PERGUNTAS E RESPOSTAS   
Eu não sei a duração habitual do meu 
ciclo, ou ela varia.  Como eu sei quando 
começar a testar?
Se você não souber a duração habitual do seu 
ciclo, é recomendável esperar pelo menos um ciclo 
menstrual e anotar a duração antes de usar o Teste 
de ovulação Clearblue DIGITAL. Depois de 
determinar a duração do seu ciclo, você pode usar 
as instruções do folheto para saber quando 
começar a testar.
Se o seu ciclo variar em mais de 3 dias, escolha o 
ciclo mais curto que você teve nos últimos 6 meses 
para saber quando começar a testar.  É possível 
que você precise começar uma nova embalagem e 
usar o Suporte do teste e os novos Medidores de 
teste para detectar o aumento do LH.
Ou então, se você deseja começar testar sem 
saber a duração do ciclo, recomendamos começar 
o teste no Dia 10. (No entanto, sem determinar a 
duração do ciclo, é possível que você perca o 
aumento porque começou a testar muito tarde, ou 
pode ser necessário começar uma nova 
embalagem para continuar a testar).  (Consulte a 
pergunta 10).

A duração do meu ciclo está fora da 
faixa mostrada na tabela.  Como eu sei 
quando começar a testar?
Se o seu ciclo tiver 21 dias ou menos, comece 
a testar no Dia 5. Se ele tiver mais de 40 dias, 
começa a testar 17 dias antes da data em que 
você espera sua próxima menstruação.

Em que horário eu devo fazer o teste?
Você pode fazer o teste em qualquer horário, 
mas deve testar aproximadamente no mesmo 
horário todos os dias. Você deve ter urinado 
pela última vez pelo menos 4 horas antes de 
testar.

Eu preciso usar todos os testes?
Não. Você pode parar de testar quando 
detectar o aumento do LH e guardar os demais 
Medidores de teste e o Suporte do teste para 
usar no próximo ciclo, se necessário.

Eu posso usar o Suporte do teste com 
outros Medidores de teste?
Você pode usar os medidores do Teste de 
ovulação Clearblue DIGITAL  apenas com este 
Suporte do teste. Se você tiver Medidores de 
teste que sobraram de uma embalagem prévia 
do Teste de ovulação Clearblue DIGITAL, pode 
usá-los com o Suporte do teste desta 
embalagem.

Eu fiz o teste, mas o símbolo do teste 
pronto não começou a piscar.  O que 
significa isso?
O teste não foi concluído corretamente. Um 
símbolo de erro aparecerá no display dentro de 
10 minutos após o início do teste. Você deve 
testar novamente com um novo Medidor de teste. 
Para obter informações sobre o teste refeito, 
consulte a pergunta 17 e ‘Usando o Suporte 
do teste novamente’.

E se o Suporte do teste molhar?
Se o Suporte do teste molhar, você deve 
limpá-lo. Alguns respingos não danificam o 
Suporte do teste, mas se ele molhar muito, 
pode ser danificado. Nesse caso, o display 
permanecerá em branco ou um símbolo de erro 
será exibido.

Eu fiz um teste, mas nenhum resultado 
apareceu no display. O que significa isso?
O resultado deve aparecer no display dentro de 
3 minutos após o início do teste. Se nenhum 
resultado aparecer, um símbolo de erro 
aparecerá no display dentro de 10 minutos. 
Consulte a pergunta 17.

Qual é a precisão do Teste de ovulação 
Clearblue DIGITAL?
Em estudos extensos em laboratório, foi 
mostrado que o Teste de ovulação Clearblue 
DIGITAL tem precisão acima de 99% para 
detectar o aumento do LH antes da ovulação.
A sensibilidade do Teste de ovulação Clearblue 
DIGITAL é de 40mIU/ml.

Eu fiz os testes conforme as instruções, 
mas ainda não detectei o meu aumento. 
O que eu devo fazer?
O número de Medidores de teste em uma 
embalagem do Teste de ovulação Clearblue 
DIGITAL é suficiente para a maioria das 
mulheres com ciclos regulares detectarem o 
seu aumento no LH.  Se a duração do seu ciclo 
variar em mais de 3 dias, é possível que você 
precise usar uma nova embalagem para 
detectar o seu aumento do LH.  Algumas 
mulheres não ovulam em todo ciclo e portanto 
um aumento no LH não ocorrerá nesses ciclos.  
Se você estiver preocupada com seus 
resultados, consulte o médico.

Algum medicamento ou condição médica 
pode afetar o resultado?
• Leia sempre as instruções do fabricante do 

medicamento que você está tomando, antes 
de fazer um teste.

• Certas condições médicas e medicamentos 
podem ter um efeito adverso no desempenho 
do teste: Por exemplo se você está grávida 
atualmente, engravidou recentemente, 
chegou à menopausa ou tem síndrome de 
ovários policísticos, seu resultado pode ser 
enganoso. Isso também pode acontecer se 
você estiver tomando medicamentos para 
fertilidade que contenham Hormônio 
luteinizante ou Gonadotrofina coriônica 
humana.  Consulte o seu médico. 

• O citrato de clomifeno não afeta o teste, mas 
pode afetar a duração do seu ciclo e, 
portanto, a data em que você deve começar a 
testar. Pode ser necessário começar uma 
nova embalagem e usar um novo Suporte do 
teste e Medidores de teste para continuar 
testando. 

Eu parei recentemente de usar o 
contraceptivo hormonal (por exemplo, a 
pílula).  Isso irá afetar os resultados?
Não, isso não afeta seus resultados. No 
entanto, o seu padrão hormonal natural será 
interrompido pela contracepção hormonal e se 
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Composição: Cada teste contém o alfa-hCG , IgG de cabra anti-coelho, anti-CEA de camundongo, clone do beta LH, IgG de coelho e partículas de látex.

Fabricante

Aparelho de diagnóstico 
médico in vitro

Limite de temperatura 
2ºC - 30ºC. 

Usar até

Código do lote

0800 047 4467
As chamadas são gratuitas de telefones fixos . 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.

www.clearblue.com 
Os cuidados pré-natais são muito importantes para a saúde do seu bebê; 
recomendamos consultar um médico antes de tentar engravidar.

Teste caseiro de ovulação.

Somente para diagnóstico in vitro

Não previsto para uso interno.

Cada Medidor de teste pode ser usado apenas 
uma vez.

Armazenar em temperatura ambiente.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Não use 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.

Autoteste para orientação de ovulação sem fins 
diagnósticos.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.04667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


