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البول تدفق أثناء االختبار جافإجراء نظیف وعاء في البول من عینة اجمعي
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األزرق. الرقیق وانزعي الغطاء المعدني االختبار من الغالف عصا أخرجي االختبار، جاھزة إلجراء تكونین عندما
الفور. على عصا االختبار استخدمي

التنفیذ. قید االختبار أن لیوضح االنتظار رمز سیومض •
رمز لم یظھر إذا ستظھر نتیجة اختبارك. الومیض، عن • عندما یتوقف رمز االنتظار

فراجعي السؤال 6. استخدام االختبار، بعد االنتظار

ھذه .وتظھر الحمل لحدوث تقدیري وقت إلى األسابیع یشیر مؤشر
"حامل". نتیجة مع الشاشة على المعلومات

االختبار. ستعرض الشاشة نتیجة دقائق، 3 خالل في •
األسابیع. مؤشر نتیجة قبل الشاشة على تظھر نتیجة "حامل" قد •

لعرض الومیض عن االنتظار رمز یتوقف أن االنتظار إلى واصلي
دقائق  3 نحو اإلجراء ھذا یستغرق وقد األسابیع. مؤشر نتیجة

أقصى. كحد
واحدة. دقیقة إلى قد یصل قلیل في وقت النتائج بعض تظھر قد •

تقریًبا. ساعة • ستبقى النتیجة على الشاشة لمدة 24
حیث الطبیب زیارة علیِك كانت نتیجة االختبار "حامل"، فیتعین •  إذا

یحسب سوف الالحقة. الخطوات بخصوص إرشادات لِك سیقدم
الشھریة للدورة یوم أول إلى استناًدا لدیك الحمل مرحلة طبیبِك

األخیرة. 
بأسبوعین التالیة الشھریة الدورة نزول موعد قبل الحمل • یحدث
لوقت  تقدیرًیا وقًتا یعرض والذي األسابیع مؤشر ویشیر تقریًبا.

الحمل. حدوث

التجمیع أداة طرف ضعي •
البول مجرى في ألسفل متجًھا

فقط. ثواٍن 5 لمدة
تعرض عدم على احرصي •
للبلل. االختبار عصا بقیة

الغطاء  تركیب إعادة یمكنك •
على االختبار عصا ووضع

مستٍو. سطح

التجمیع أداة طرف ضعي •
في  مبین ھو كما ألسفل متجًھا

فقط. ثانیة 20 لمدة الشكل،
الغطاء  تركیب إعادة یمكنك •
على االختبار عصا ووضع

مستٍو. سطح

االختبار، إجراء خالل
عصا تمسكي ال
أداة طرف مع االختبار
األعلى. باتجاه التجمیع

الحملنتائج حدوث منذ الوقت

حامل"، "غیر نتیجتِك كانت إذا
.13 فراجعي السؤال

منذ  حدث قد الحمل "حامل"، فإن نتیجتِك كانت إذا
تقریًبا. أسبوعین إلى أسبوع

منذ الحمل "حامل" وحدث نتیجتِك كانت إذا
تقریًبا. أسابیع ثالثة إلى أسبوعین

حامل  نتیجتك ھي
أسابیع. من 3 أكثر منذ الحمل وحدث

على  (بناًء الحمل طبیبك حدوث یؤّرخ كیف
یوًما*) تستمر 28 التي الدورة

-

أسابیع إلى 4 3

أسابیع إلى 5 4

أسابیع أكثر من 5

الحمل. حدوث وقت ولیس من األخیرة الشھریة للدورة األول الیوم من الحمل تاریخ الطبیب یحدد *سوف

أخطاء االختبار
تعرض الشاشة  ولم حالة استخدام عصا االختبار، في "أخطاء االختبار" قسم قراءة ُیرجى

الصفحة. بھذه المذكورة النتائج من نتیجة أي

5
ثوان

20
ثانیة

1

أي وقت من  في االختبار إجراء یمكنِك المتوقعة، الشھریة الدورة یوم بدایة في االختبار إجراء حالة في •
أم ال. حامالً كنِت إذا ما لمعرفة الیوم

الصباح. بول من عینة أول استخدام فینبغي المتوقعة، الشھریة الدورة بدایة یوم قبل االختبار أجریِت • وإذا
بول الصباح. من أول عینة استخدام بمؤشر األسابیع، یتعین •  وللحصول على نتیجة دقیقة

االختبار. إجراء قبل السوائل من كبیرة كمیة تشربي ال •
االختبار. إجراء بعنایة قبل النشرة قراءة • ُیرجى

التقدیر على ھذا ویعتمد تبلغ %93. حدوث الحمل بدقة وقت مؤشر األسابیع یحدد  •
الغدد (موجھة بالحمل الخاص البشریة المشیمائیة التناسلیة الغدد موجھة ھرمون

الغدد التناسلیة موجھة ھرمون مستوى یختلف البول. في البشریة) المشیمائیة التناسلیة
نتائج األسابیع مؤشر یعطي أن یمكن وأخرى؛ ولذلك امرأة بین البشریة المشیمائیة
إذا %99 نتیجة "حامل/غیر حامل" أكثر من دقة األحیان. تبلغ مضللة في بعض

المتوقعة. الشھریة الدورة نزول بدایة یوم في االختبار أجریت

االختبار إجراء

انتظري...

االختبار نتیجة قراءة

العربیة

النتائج تفسیر كیفیة



الحرارة لدرجة بھ المسموح الحد
مئویة درجة 30 إلى مئویتان درجتان

الصالحیة انتھاء تاریخ

الدفعة كود

المصّنعة الجھة

االستخدام تحظر إعادة

طبي للتشخیص  جھاز
المختبر في

0123

المنزلي. لالستخدام ذاتي اختبار
فقط. التشخیصي لالستخدام

لالستخدام الداخلي. غیر مخصص
یحظر إعادة االستخدام.

األطفال. بعیًدا عن متناول االختبار على حافظي
مئویة. درجة حرارة بین درجتین إلى 30 درجة في یحفظ
دقیقة  30 لمدة حرارة الغرفة درجة إلى بالوصول یسمح

في الثالجة. حفظھ حال إجراء االختبار قبل
تالًفا. الحافظ الرقیق المعدني الغالف كان إذا تستخدمیھ ال

"الصالحیة". تاریخ انتھاء بعد ُیستخدم ال
بطاریات. على المنتج ھذا یحتوي

المخلفات. من للتخلص المحلیة اللوائح التزام یتعین
من مكون أي تضعي ال صغیرة. أجزاء على یحتوي

عن منھ شیًئا ابتلعتي إذا فمك. في الجھاز ھذا مكونات
الطبیة. العنایة فاطلبي الخطأ، طریق

إصابة ناجمة عن استخدام  أي عن Clearblue أبلغي
ھذا المنتج.

التوافق تدابیر وستوفر .EN 61326-2-6:2006 بمعیار الخاصة والوقایة االنبعاثات متطلبات (IVD) الذاتي بالتحلیل الخاص الرقمي الجھاز ھذا یلبي
المنزلیة. البیئة في وجودھا ُیحتمل التي الكھرومغناطیسي التداخل آثار من معقولة حمایة اإللكترونیة األداة في المستخدمة المضادة (EMC) الكھرومغناطیسي

.EN 61326-2- 6:2006 المعیار مع المتوافقة المعدات على التالیة الوقائیة التحذیرات تنطبق

الساكنة، للشحنات تفریغ ضار إلی حدوث إلخ) سجاد، صناعیة (مالبس صناعیة، وخصوًصا في حالة وجود مواد جافة، بیئة في الجھاز ھذا استخدام یؤدي قد أ)
نتائج خاطئة. إلی إظھار مما قد یؤدي

سلیم. نحو على الجھاز عمل مع تتعارض قد ألنھا المحمولة)، الھواتف (مثل القوي الكھرومغناطیسي اإلشعاع مصادر من بالقرب الجھاز ھذا تستخدمي ال ب)
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عندما  ولكن النتیجة "حامل" وكانت سابًقا اختباًرا أجریت
أو  حامل" "غیر النتیجة كانت أخري مرة االختبار أجریت

یعني ھذا؟ ماذا قد بدأت. الشھریة أن الدورة
من أن دقة االختبار تتجاوز 99% من حیث  الرغم على

الشھریة الدورة نزول یوم من بدایة الحمل ھرمون اكتشاف
ثم الحمل إلى تشیر على نتیجة الحصول فیمكن المتوقعة،

(بمعنى أنھ یمكن أن تحصلي  الحًقا أنك غیر حامل تكتشفین
حامل، أو أن الدورة  غیر أنِك إلى تشیر الحقة نتیجة على
طبیعًیا  الحمل فقدان نتیجة ھذا یكون قد تبدأ). قد الشھریة
المبكر "الفقدان باسم ُیعرف خالل الفترات األولى وھو ما

حیث تنتھي حالة من بین  شائًعا، ُیعد لألسف والذي للحمل"
بالفقدان المبكر للحمل. إذا حصلِت حمل أربع حاالت كل

طبیبك. من النصیحة فاطلبي متوقعة، غیر نتائج على
"حامل". النتیجة وكانت أسبوع منذ االختبار أجریت لقد
فقد لمؤشر األسابیع ووفًقا أخرى، مرة االختبار وأجریت
أن ینبغي ماذا الحمل. منذ حدوث عدد األسابیع انخفض

أفعل؟
بول عینة أول واستخدام التعلیمات، وفق االختبار أجریِت إذا

متوقعة، غیر نتائج األسابیع مؤشر وعرض الصباح، في
طبیبك. زیارة فعلیك

حامل".  "غیر إلى أنني اختباري یشیر
أفعل؟ أن ینبغي ماذا

مرتفًعا  الحمل ھرمون یكون ال قد أو حامالً، قد ال تكونین
أخطأت قد تكونین قد أو بالقدر الكافي الذي یسمح باكتشافھ،

الشھریة. الدورة لبدء المتوقع الیوم حساب في
مرة االختبار إجراء فعلیِك االختبار مبكًرا، أجریِت وإذا •

الشھریة. المتوقع للدورة الیوم في أخرى
فیمكنِك المتوقع، موعدھا عن الشھریة دورتِك تأخرت إذا •
نتیجة أیام. إذا كانت خالل 3 أخرى مرة االختبار إجراء
الشھریة، الدورة تأِتِك ولم حامل"، "غیر للحمل اختبارك

استشارة الطبیب. فینبغي

االختبار أخطاء
االختبار. إجراء أثناء خطأ وقوع إلى كتاب - یشیر بصورة خطأ

قد یتمثل في:
ألسفل أو متجًھا التجمیع أداة یكن طرف لم •
أن جھاز االختبار لم یكن موضوًعا بشكل 

بعد وضع البول. مسطح
جًدا من البول. ضئیلة أو جًدا كبیرة كمیة وضع تم •

العنایة مع جدید اختبار باستخدام مجدًدا االختبار إجراء ینبغي
التعلیمات. باتباع

خالیة بشاشة خطأ
متوقًعا.  كان حسبما العمل في االختبار ینجح لم

تعلیمات  اتباع عدم بسبب یحدث ھذا قد
اختبار آخر. إجراء إلى قد تحتاجین االستخدام.

بعنایة. التعلیمات اتباع یرجى

االختبار من التخلص
أن ینبغي االختبار. عصا من التخلص قبل البطاریات إزالة ینبغي
المناسبة. التدویر إعادة خطة وفق البطاریات من التخلص یكون
ثم الموجودة بالطرف الفتحة داخل معدنیة قطعة أدخلي لإلزالة،

تكن  لم إذا االختبار. عصا من الخلفي الجزء لفتح أدیریھا
الخارج إلى البطاریات حامل فقومي بتحریك ظاھرة، البطاریات
أو البطاریة فك یحظر تنبیھ: إزالتھا. في للمساعدة السھم باتجاه
وفًقا  العصا بقیة من تخلّصي النار. في أو إلقاؤھا شحنھا إعادة
الكھربائیة. ال  باألجھزة الخاصة المناسبة التدویر إعادة لخطة

النار. في بإلقائھا الكھربائیة األجھزة من تتخلصي

واألجوبة األسئلة
ذو مؤشر األسابیع؟ Clearblue یعمل كیف

hCG الحمل ھرمون جسمِك یفرز حامالً، تكونین عندما
مقدار یزید البشریة). المشیمائیة التناسلیة الغدد (موجھة

یستطیع األولى. الحمل فترات في جسمِك في hCG ھرمون
في الھرمون ھذا من الصغیرة الكمیات اكتشاف االختبار ھذا

میلي وحدة  25 االختبار حساسیة ھذا (تبلغ بِك الخاص البول
البول، في hCG ھرمون مستوى على وبناًء دولیة/مل).

الحمل. حدوث وقت األسابیع مؤشر یقّدر
اكتشاف في ذي مؤشر األسابیع Clearblue دقة ما

الحمل؟
مؤشر  ذي Clearblue لـ المعملیة االختبارات دقة تبلغ

عدمھ، أو الحمل اكتشاف حیث من %99 من أكثر األسابیع
وإذا المتوقعة. الشھریة الدورة یوم من االختبار إجراء عند

الشھریة الموعد المتوقع للدورة قبل االختبار أجریِت
فرصة  ھناك تزال فال حامل"، وحصلت على النتیجة "غیر

.4 السؤال فراجعي في أن تكوني حامالً.
األسابیع؟ مؤشر دقة مدى ما

بدقة تبلغ %93.  الحمل األسابیع وقت حدوث یحدد مؤشر
البول. في hCGھرمون مستوى على الوقت تقدیر ویعتمد

المشیمائیة التناسلیة الغدد موجھة ھرمون مستوى یختلف
مؤشر یعطي أن یمكن ولذلك وأخرى؛ امرأة بین البشریة
مؤشر أظھر لقد األحیان. بعض في مضللة نتائج األسابیع

فحص  آِخر نتائج مطابقة من %97 تحقیق على قدرتھ األسابیع
إلى  11) الحمل تاریخ لتحدید الصوتیة فوق بالموجات تأریخي
امرأة لمقارنة  على 187 لدراسات أجریت وفًقا 13أسبوًعا).

النتائج (أسبوع إلى أسبوعین، أسبوعین إلى ثالثة أسابیع، أكثر 
الحمل تاریخ تحدید بنتائج الحمل) حدوث منذ أسابیع ثالثة من
االختبار بعد حدوث تجرین كنِت إذا الصوتیة. فوق بالموجات

نتائج أسابیع فسوف یعرض مؤشر األسابیع 6 بأكثر من الحمل
في البول hCG ھرمون مستوى ألن ویحدث ھذا متوقعة. غیر

جًدا مما یحول بین االختبار وبین تقدیم تقدیر مرتفًعا یكون
الحمل. حدث منذ المنصرمة للفترة دقیق

ذي مؤشر األسابیع؟ Clearblue استخدام یمكنني متي
بمدة الفائتة الشھریة الدورة موعد قبل االختبار إجراء یمكنِك
الشھریة أیام قبل الدورة 4 یعادل ما (وھو أیام 5 إلى تصل
للدورة المتوقع الموعد قبل االختبار أجریِت إذا المتوقعة).

ھناك تزال فال حامل"، الشھریة وحصلت على النتیجة "غیر
لمعرفة التالي المخطط راجعي في أن تكوني حامالً. فرصة
الحمل المبكر. باستخدام عینات السریریة نتائج االختبارات

زلِت ما ولكنِك حامل"، "غیر االختبار نتیجة كانت إذا
فراجعي السؤال 13. حدوث حمل، في متشككة

الدورة مدة احسبي الشھریة، الدورة لبدایة المتوقع الیوم لحساب
لنزول بدًءا من الیوم األول األیام عدد بحساب العادیة الشھریة

التالیة. الدورة لبدء السابق الیوم حتى الدورة
وقًتا  تعطي أن بد فال منتظمة، غیر بدورات تمّرین كنِت إذا

قبل إجراء االختبار. في األشھر األخیرة دورة لِك بمقدار أطول

النتیجة؟ في صحیة أو ظروف أدویة أي تؤثر أن یمكن ھل
قبل تتناولینھ دواء ألي المصّنعة الجھة تعلیمات دائًما اقرئي •

االختبارات. أحد إجراء
ھرمون على تحتوي التي الخصوبة عقاقیر تؤدي أن یمكن •

عادًة الخصوبة عقاقیر (تؤخذ مضللة نتائج إلى hCG
قصیر جًدا من  وقت بعد االختبار إجراء یؤدي وقد بالحقن

"حامل" زائفة). إعطاء نتیجة إلى تناولھا
سترات) الكلومیفین (مثل األخرى الخصوبة أدویة تؤثر ال •

منع أقراص (مثل الھرمونیة الحمل منع وعقاقیر والمسكنات
النتیجة. في الحمل)

مانع استخدام عقار ھرموني مؤخًرا عن قد توقفت كنِت إذا •
الكلومیفین مثل الخصوبة أدویة تستخدمین كنِت أو للحمل

یؤدي  مما منتظمة؛ غیر الشھریة الدورة تصبح فقد سترات،
في وقت مبكر جًدا. إجراء االختبار إلى

فقد  كاملة)، الحمل لمدة یستمر لم (ولو مؤخًرا حامالً كنِت إذا •
"حامل "زائفة. على نتیجة تحصلین

على تحصلین فقد الطمث، انقطاع سن من تقتربین كنِت إذا •
حامل. أنك غیر زائفة بالرغم من "حامل" نتیجة

وتكیس المبایض نتائج  الرحم الحمل خارج یمكن أن یعطي •
مضللة.

الرحم في  خارج والحمل المتعددة تتسبب حاالت الحمل قد •
مضللة. نتائج األسابیع مؤشر تقدیم

مناقشتھا علیِك فیتعین متوقعة، غیر نتائج على إذا حصلِت
مع الطبیب.

االنتظار. رمز یظھر لم ولكن االختبار أجریُت لقد
ھذا؟ ماذا یعني

االختبار. أخطاء راجعي صحیح. بشكل یتم االختبار لم
الشاشة.  على نتیجة أي تظھر لم االختبار ولكن أجریُت لقد

ھذا؟ ماذا یعني
إذا  دقائق. 3 خالل الشاشة على االختبار نتیجة تظھر أن یجب

إلى أخطاء االختبار. فیرجى الرجوع نتیجة، تظھر لم
أفعل؟ أن ینبغي ماذا "حامل". أنني اختباري إلى نتیجة تشیر
زیارة الطبیب  علیِك فیتعین "حامل"، االختبار نتیجة كانت إذا
ُیعد  ال الالحقة. الخطوات بخصوص إرشادات لِك سیقدم حیث
وقت حدوث الحمل. وسوف تبّین تقدیر أداة إال األسابیع مؤشر
یوم للدورة  أول استناًدا إلى لدیك الحمل مرحلة الطبیب یحسب

الدورة نزول موعد قبل الحمل یحدث األخیرة. الشھریة
بأسبوعین. التالیة المتوقعة الشھریة

أن الحمل أظن ال حامل ولكنني أنني إلى اختباري نتیجة تشیر
ھذا ممكن؟ ھل حدوثھ. إلى األسابیع حدث عندما أشار مؤشر
93% عن االختبار  بنسبة دقیقة نتائج األسابیع مؤشر یعطي

أو األدویة بعض تؤثر قد الصباح. بول من عینة أول باستخدام
 .5 السؤال راجعي االختبار. في نتیجة الصحیة الظروف

"حامل".  النتیجة وكانت باألمس اختباًرا أجریت
األسابیع لنتیجة مؤشر ووفًقا اختباًرا مجدًدا الیوم وأجریت

الحمل. بدء منذ األسابیع إلى انخفض الرقم الذي یشیر
أفعل؟ أن ینبغي ماذا

أن یمكن ولذلك ارتفاعھ، أثناء hCG ھرمون مستوى یتقلب
االختبار أجریت إذا متوقعة غیر نتائج األسابیع مؤشر یعطي
أیام  خالل 5 مجدًدا االختبار قومي بإجراء أیام متتالیة. في

الحمل منذ األسابیع عدد أن بیان في األسابیع مؤشر استمر وإذا
.12 السؤال مراجعة فیرجى انخفض، قد
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مبكًرا االختبار إجراء

الشھریة الدورة قبل األیام عدد
المتوقعة

السیدات من لعینات المئویة النسبة
تشیر نتیجة أعطت التي الحوامل
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