
CLEARBLUE DIGITAALSE OVULATSIOONITESTI KASUTUSJUHEND 
 
Enne testpulga uriini sisse panemist tuleb testpulk sisestada hoidjasse. Lugege kasutusjuhend eelnevalt läbi.  
 
Kuidas Clearblue'i digitaalne ovulatsiooni test töötab? Clearblue töötab, tuvastades teie uriinis luteiniseeriva hormooni (LH) suurenemise (suurenemise). 
LH-i suurenemine toimub umbes 24–36 tundi enne munaraku vabanemist munasarjadest, mida nimetatakse ovulatsiooniks. See päev, kui LH tõus 
avastatakse ja järgev päev, on teie tsükli kõige viljakamad päevad. Teie kaks kõige viljakamat päeva algavad hetkest, mil Clearblue Digital tuvastab teie 
LH-tõusu. Seksuaalvahekord ükskõik millisel ajal nende kahe päeva jooksul suurendab võimalusi teil rasedaks jääda.  
 
   Kuidas test sooritada?  

Kasutage kõrvalolevat tabelit, et välja selgitada, millal testimist alustada. 
Teie perioodi alguspäev on menstruatsioonitsükli esimene päev. Päevade 
lugemist alustatakse tsükli esimesest vereerituse päevast ja loetakse 
päevade arv kuni järgmise tsükli esimese vereerituse päevani. Kui teie tsükli 
pikkus varieerub, kasutage lühimat tsüklit viimase 6 jooksul, et välja arvutada 
millal testimist alustada. Kui te ei tea oma tsükli pikkust oodake ära vähemalt 
üks tsükkel ja märkige üles selle pikkus. On oluline alustada testimist 
näidatud päeval – näiteks kui tsükkel on 27 päeva pikk, siis tuleb testimisega 
alustada 7. päeval. Alati kasutage esimest uriini peale oma pikimat und.  
 
 

 21 päeva  5 päev 

 22 päeva  5 päev 

 23 päeva  6 päev 

 24 päeva  7 päev 

 25 päeva  8 päev 

 26 päeva  9 päev 

 27 päeva  10 päev 

 28 päeva  11 päev 

 29 päeva  12 päev 

 30 päeva  13 päev  
 

 31 päeva  14 päev 

 32 päeva  15 päeva 

 33 päeva  16 päeva 

 34 päeva  17 päeva 

 35 päeva  18 päeva 

 36 päeva  19 päeva 

 37 päeva  20 päeva 

 38 päeva  21 päeva 

 39 päeva  22 päeva 

 40 päeva  23 päeva 

 41.. päeva vt. Küsimus nr 2.  
 
 
 

 



 

 
 
Kui tulemused on loetud TULEB vajutada testihoidjal väljaviskavat nuppu ja eemaldada testipulk testihoidjast. Testi tulemust saab lugeda ainult testi 
ekraanilt. Tulemusteks ei saa lugeda ühtegi joont, mida te näete testpulgal. Tulemus jääb ekraanile 8 minutiks.  
Ärge sisestage testihoidjasse kasutatud testipulka tagasi.  
 
Kui tulemused on loetud visake testpulk tavalise olmeprügi hulka. Selleks vajutage testhoidjal väljaviskavat nuppu. Ignoreerige testpulgal olevaid 
siniseid jooni. Tulemusi saab lugeda ainult ekraanilt. Testpulk ei ole korduvkasutatav. Kui olete lõpetanud testihoidja kasutamise, siis eemaldage 
patareid eraldades testi alumise ja ülemise poole alustades ekraani juurest. Eemaldage patareid metallkorpuse alt ja Patarei tuleb visata ära või viia 
kogumiskohta vastavalt kohalikele seadustele. Ettevaatust: Ärge lahutage, laadige ega kõrvaldage patareid tules. Ära alla neela. Hoia eemale lapste 
käeulatusest. Testihoidja visake ära vastavalt sobivale prügisorteerimise viisile. Ärge hävitage elektriseadmeid tules. 
 
Testimise ajal võis testihoidja saada märjaks – veenduge, et see on kuiv ja vajadusel pühkige. Edasine testimine ei ole võimaik, kui ekraanil on 
veateade või tulemus. Testi tulemus jääb ekraanile 8 minutiks. (Või 2 minutiks, kui ekraan oli tühi ja eemaldasite testipulga). Oluline on mitte urineerida 
4 tundi enne testimist. Kui olete uriini kogunud anumasse võite uuesti testida niipea, kui ekraan on tühi.  
 
KÜSIMUSED JA VASTUSED: 1) Ma ei tea oma tsükli pikkust või mu tsükkel varieerub. Kuidas ma tean millal testimist alustada? Kui te ei tea 
oma tsükli pikkust on soovitatav oodata ühe tükli jagu, et teada oma tsükli pikkust. Kui teate oma tsükli pikkust, saate tabelist üleval pool vaadata millal 
tuleks testimisega alustada. Kui tsükkel varieerub rohkem, kui 3 päeva võtke aluseks oma 6 kuu kõige lühem tsükkel. Teise võimalusena soovitame 
testimist alustada tsükli 10. päeval kui te ei tea oma tsükli pikkust, kuigi siis säilib võimalus, et LH tõusu ei saa tuvastada, kuna olete alustanud testimist 
liiga hilja. Võimalik, et on vaja alustada testimist uue pakiga – vt küsimus nr 9. 2) Minu tsükli pikkus on väljaspool tabelis näidatud vahemikku. 
Kuidas ma tean millal alustada testimist? Kui teie tsükkel on 21 päeva või vähem, alustage testimist 5. päeval. Kui teie tsükkel on pikem kui 40 
päeva, alustage testimist 17 päeva enne järgmise tsükli algust. 3) Millisel ajal tuleks test läbi viia? Testimiseks sobib iga aeg päevas. Oluline on mitte 
urineerida 4 tundi enne testimist. 4) Kas kõik testpulgad tuleks ära kasutada? Ei, testimine tuleks lõpetada, kui LH tõus on tuvastatud ja ekraanile on 
kuvatud naerunägu. Järelejäänud testipulki saab kasutada järgmise tsükli ajal. 5) Olen teinud testi, aga „Test ready“ märk ei hakanud vilkuma. Mis 
see tähendab? Test ei ole korrektselt tehtud. Veateade jääb ekraanile 10 minutiks. Tuleks testida uuesti uue testipulgaga – vt küsimus nr 15. 6) Mis 
siis kui testihoidja sai märjaks? Pühkige testihoidja kuivaks, testihoidja sees olevad seadmed ei tohiks märjaks saada – veateade võidakse kuvada 
ekraanile. 7) Ma ole testi teinud, aga tulemust ei kuvata ekraanile? Tulemus peab tulema ekraanile 3 minutiga. Kui tulemust ei tule ekraanile 10 
minutiga või kuvatakse veateade vt. Küsimus nr 15. 8) Kui täpne on Clearblue digitaalne rasedustest Laboriuuring on näidanud, et test on üle 99% 
täpne LH-tõusu tuvastamisel. Testi tundlikkus on 40mIU/ml. 9) Ma ei ole tuvastanud oma LH tõusu. Miks on see nii? LH tase võib olla tuvastamiseks 
liiga madal või ei ole ovulatsiooni selle tsükli jooksul toimunud. Kui LH tõusu ei ole tuvastatud 3 tsükli jooksul peaksite pöörduma arsti poole. Kui oled 
unustanud testida, siis võis LH tõus jääda sellepärast tuvastamata. 10) Kas mõni ravim või meditsiiniline seisund võib mõjutada tulemusi? Lugege 
alati tootja kasutusjuhendit ükskõik millise ravimi kohta. Teatud meditsiinilised seisundid ja ravimid võivad anda eksitavaid tulemusi, näiteks kui olete 
rase või olete hiljuti olnud rase, kui olete jõudnud menopausi ikka. Munasarjade polütsüstilise sündroomi korral, viljakuse ravimite võtmise korral, mis 
sisaldavad LH hormooni või inimese kooriongonadotropiini või ka tetratsükliine sisaldavate antibiootikumide võtmine. Kui sa saad ootamatuid tulemusi, 
peaksite neid arutama arstiga. Kui olete hiljuti rasestunud, peate ootama kuni 2 tsüklit enne kui alustate testimisega.Võtke ühendust oma arstiga, kui te 
võtate ravimeid ja samaaegselt proovite rasestuda. Kui teil on diagnoositud viljatus või viljakusprobleemid võtke ühendust oma arstiga ja küsige, kas 
Clearblue testid sobivad teile. 11) Ma olen hiljuti lõpetanud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise. Kas see võib tulemusi 
mõjutada? EI, kuigi peale hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist võib tsükkel varieeruda ja see teeb LH tuvastamise 
keerulisemaks. Võimalus on oodata 2 tsüklit, enne kui alustada testimist. 12) Ma arvan, et ma olen rasestunud. Mida ma peaksin tegema? Proovi 
kasutada Clearblue rasedusteste – need on üle 99% täpsed. Kui olete rasestunud, siis peaksite külastama oma arsti, kes annab teile edasisi juhtnööre. 
13) Olen kasutanud Clearblue Advanced teste mitmeid kuid ja pole rasestunud. Miks on see nii? See võib võtta normaalsetel tervetel paaridel 
kuid, et rasestuda. Soovitame teil näha oma arsti kui te olete alla 35-aastane ja pole rasestunud peale 12 kuu pikkust proovimist. Kui olete üle 35 aasta 
vana peate oma arsti poole pöörduma, kui olete proovinud 6 kuud ja kui olete üle 40 aasta, siis peaksite arstile pöörduma koheselt. 14) Veateated: 
Vilkuv raapatu ja testiga veateade: Testipulk on hoidjast eemaldatud liiga vara ja seda ei ole piisavalt kiiresti tagasi sisestatud vt küsimus nr 15. 
Ekraanil püsiv testiga ja raamatuga veateade: Uriin on sattunud testpulgale, enne kui testpulk sisestati hoidjasse. Testi imavat osa ei ole hoitud 
suunaga allapoole või testi ei ole asetatud tasasele pinnale peale testimist. Liiga palju või liiga vähe uriini. Testpulk on liiga vara hoidjast eemdaldatud. 
Veateade jääb ekraanile 8 minutiks. Kasutage uut testipulka testimiseks. 16) Veateade: Raamatuga märk ekraanil: Test ei ole kasutusjuhendi järgi 
sooritatud. Kui pakist on testpulki järele jäänud, siis ärge kasutage neid enam selle testihoidjaga. 17) Ekraan on tühi: Test ei ole kasutusjuhendi 
järgi sooritatud. Kui te ei ole testi asetanud uriini sisse, eemaldage testpulk, sisestage uuesti ja alustage uuesti. Kui ekraan jääb endiselt tühjaks tuleks 
testida uue testihoidjaga.  
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