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دقائق

اختبار حمل
سریع اكتشاف

العربیة

االختبار بدء قبل

االختبار إجراء

كانت النتیجة  إذا
فراجعي حامل"، "غیر

.10 11.السؤال السؤال فراجعي "حامل"، النتیجة كانت إذا •
 .7 السؤال فراجعي بعد، النتیجة من متأكدة تكوني لم إذا •

یشكالن اللذین الخطین أحد یكون أن المھم من لیس
من اآلخر؛ فالنتیجة أفتح أو أغمق الرمز "+"

"حامل". ھي

غطاء متغیر اللون الطرف

نافذة النتائج التحكم نافذة

أو

یبدأ (تبدأ) في الظھور. زرقاء) (خطوًطا أزرق أن ھناك خًطا دقائق عند بدء االختبار في العمل، سترین 3 لمدة انتظري

مجرى تدفق البول

أثناء الوقت لمراقبة المنبھ أو الید ساعة استخدام مفیًدا یكون قد
االختبار. إجراء

من الیوم  ابتداًء الیوم من وقت أي في االختبار إجراء یمكنِك
الشھریة. دورتك لبدایة المتوقع

االختبار نتیجة قراءة
النتائج. نافذة في نتیجتِك قراءة یمكنِك

التحكم عند  نافذة في أزرق خط یظھر یجب أن
الخط إلى  ھذا یشیر بِك. الخاصة النتیجة قراءة

االختبار. عملیة إتمام

واحدة عند  في دقیقة "حامل" أن تظھر نتیجة یمكن
الشھریة  دورتك فوات إجراء االختبار من یوم

الشھریة الدورة بدایة لیوم التالي الیوم (وھو
المتوقعة).

تتأكدین حتى كاملة دقائق ثالث انتظار لِك ینبغي
نتیجة "غیر حامل" (راجعي السؤال 8). من ظھور

فلم التحكم، نافذة في اللون أزرق لم تري خًطا إذا
(ارجعي إلى السؤال 6). االختبار ینجح

الغالف أزیلي االختبار، إلجراء جاھزة تكونین عندما
عصا االختبار استخدمي وانزعي الغطاء. المعدني الرقیق

الفور. على

في مجرى البول، أو إجراء االختبار مباشرة بوضعھ یمكنِك
نظیف وجاف. في وعاء من البول یتم جمعھا عینة في

في  وموضوًعا لألسفل متجًھا اللون متغیر الطرف أمسكي •
مبین، ھو كما المجمعة، البول عینة في مجرى البول، أو

كاملة. ثواٍن لمدة خمس

القرنفلي  اللون الفور إلى یتحول طرف تغیر األلوان على •
في یجب االستمرار البول. امتصاص جاٍر أنھ إلى مشیًرا

الثواني طوال البول في اللون متغیر الطرف وضع
كاملة. الخمس

الطرف  في وضع االستمرار یجب
في البول طوال الثواني  اللون متغیر

كاملة. الخمس

عة المجمَّ العینة

تري  أن بمجرد ثوان توقیت 5 ابدئي
یتحول إلى  اللون متغیر الطرف

القرنفلي. اللون

في النتیجة بعد ھذا الوقت. تغییرات إجراء االختبار. تجاھلي أي من دقائق قراءة النتیجة خالل 10 یرجى مھم!
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المتوقعة. الشھریة الدورة بدایة یوم من ابتداًء %99 تتخطى دقة •
االختبار. قبل إجراء بعنایة ُیرجى قراءة النشرة  •

حتى  سطح مستٍو على االختبار عصا ضعي أو األسفل اتجاه في على الطرف متغیر اللون أبِق •
التحكم. نافذة في أزرق خط ویظھر النتیجة لقراءة جاھزة تكوني

مكانھ. في الغطاء تركیب إعادة یمكنِك •

.5 السؤال فراجعي القرنفلي، اللون إلى بالكامل األلوان تغیر طرف یتحول لم إذا •

حامل حاملغیر

بالصورة أ جالصورة الصورة



الصالحیة انتھاء تاریخ

الدفعة كود

المصّنعة الجھة

الحرارة لدرجة بھ المسموح الحد
مئویة درجة 30 درجتان مئویتان إلى

االستخدام تحظر إعادة

للتشخیص
المختبر في

جھاز طبي

التسویق: ترخیص حامل

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,
جنیف، سویسرا.
موقع التصنیع: 

Abbott Diagnostics (Shanghai) Co. Ltd.
الصین. شنغھاي،

.SPD لشركة تجاریة عالمة Clearblue

2300540.03 01-2022

على موقعنا زیارة الرجاء الحمل، أمور بخصوص عامة وإرشادات ومعلومات الالحقة الخطوات لمعرفة
www.clearblue.com اإلنترنت:

التالي:- العنوان على العمالء بدعم االتصال الرجاء المنتج، عن لالستفسار
المنزلي. لالستخدام ذاتي اختبار

فقط. لالستخدام التشخیصي
لالستخدام الداخلي. مخصص غیر

یحظر إعادة االستخدام.
فقط. مرة واحدة ُیستخدم

األطفال. عن متناول االختبار بعیًدا على حافظي
درجة مئویة. حرارة بین درجتین إلى 30 درجة في یحفظ

قبل  دقیقة لمدة 30 حرارة الغرفة بالوصول إلى درجة یسمح
الثالجة. في حفظھ حال االختبار إجراء

تالًفا. الحافظ الرقیق المعدني الغالف كان إذا تستخدمیھ ال
"الصالحیة". تاریخ انتھاء ُیستخدم بعد ال

العادیة.  المنزلیة المخلفات مع منھ التخلص یتم
ال صغیرة. أجزاء على یحتوي الجھاز. بتفكیك تقومي ال
إذا  فمك. في الجھاز ھذا مكونات من مكون أي تضعي

الطبیة. العنایة الخطأ، فاطلبي طریق عن منھ شیًئا ابتلعتي
استخدام عن ناجمة إصابة أي عن Clearblue أبلغي

ھذا المنتج.
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واألجوبة األسئلة
ما مدى دقة Clearblue؟

عند في االختبارات المعملیة، دقة تصل إلى أكثر من %99 Clearblue یحقق
المتوقعة الشھریة الدورة بدایة یوم في استخدامھ

Clearblue؟ یعمل كیف
التناسلیة الغدد (موجھة hCG الحمل ھرمون جسمِك یفرز حامالً، تكونین عندما

األولى. الحمل فترات في جسمِك في hCG ھرمون مقدار یزید البشریة). المشیمائیة
ھذا من الصغیرة الكمیات اكتشاف إلى السریع االكتشاف Clearblue أن یؤدي یمكن

دولیة/مل). وحدة میلي 25 االختبار ھذا حساسیة (تبلغ البول في الھرمون
أجري أنني أعرف كیف المقبلة. الشھریة للدورة المتوقع الموعد من متأكدة لست

المناسب؟ الوقت في االختبار
الشھریة العادیة بحساب الدورة احسبي مدة الشھریة، الیوم المتوقع لبدایة الدورة لحساب

التالیة. السابق لبدء الدورة حتى الیوم لنزول الدورة بدًءا من الیوم األول األیام عدد
في لِك أطول دورة وقًتا بمقدار تعطي أن بد فال منتظمة، غیر بدورات تمّرین كنِت إذا •

االختبار. إجراء قبل األخیرة األشھر
فراجعي حمل، حدوث في متشككة زلِت ما ولكنِك حامل"، "غیر االختبار نتیجة كانت إذا

السؤال 10.

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

التناسلیة الغدد موجھة ھرمون على تحتوي التي الخصوبة عقاقیر تؤدي أن یمكن •
یؤدي وقد بالحقن، عادًة الخصوبة عقاقیر (تؤخذ مضللة نتائج إلى البشریة المشیمائیة

بعد وقت قصیر جًدا من تناولھا إلى إعطاء نتیجة "حامل" زائفة). إجراء االختبار
منع وعقاقیر والمسكنات سترات) الكلومیفین (مثل األخرى الخصوبة أدویة تؤثر ال •

النتیجة. في الحمل) منع أقراص (مثل الھرمونیة الحمل
تستخدمین  كنِت أو للحمل مانع ھرموني عقار استخدام عن مؤخًرا توقفت قد كنِت إذا •
مما منتظمة؛ غیر الشھریة الدورة تصبح فقد سترات، الكلومیفین مثل الخصوبة أدویة

في وقت مبكر جًدا. یؤدي إلى إجراء االختبار
نتیجة على تحصلین فقد كاملة)، لمدة الحمل یستمر لم (ولو مؤخًرا حامالً كنِت إذا •

"حامل" زائفة.
الطمث انقطاع سن وبلوغ المبایض وتكیس الرحم خارج الحمل یعطي أن یمكن •

مضللة. نتائج األخرى النادرة المرضّیة الحاالت وبعض
بسبب  حامالً لست أنِك الحًقا تكتشفي أن المحتمل فمن "حامل"، النتیجة لِك ظھرت إذا •

في المراحل األولى للحمل. یحدث یمكن أن حدوث فقدان طبیعي للحمل والذي
الطبیب. مع مناقشتھا علیِك فیتعین متوقعة، غیر نتائج على حصلِت إذا

القرنفلي اللون إلى اللون متغیر الطرف یتحول لم ولكن الحمل، اختبار استخدمت لقد
أفعل؟ أن ینبغي ماذا تام. نحٍو على

عدم السبب یكون فقد بالكامل، القرنفلي اللون إلى اللون متغیر الطرف تحول عدم عند
التحكم خالل الخط األزرق في نافذة عند ظھور كمیة كافیة من البول. ومع ذلك، استخدام
لم یظھر خط أزرق في قد نجح. إذا االختبار عندھا یكون دقائق من إجراء االختبار، 10

.6 فراجعي السؤال دقائق من إجراء االختبار، التحكم خالل 10 نافذة
التحكم.  نافذة في أزرق خط أي یظھر لم ولكن الحمل، اختبار استخدمت لقد

أفعل؟ أن ینبغي ماذا
فإن دقائق من إجراء االختبار، التحكم خالل 10 خط أزرق في نافذة أي ظھور عند عدم

لم ینجح. وقد یرجع ذلك إلى: االختبار
وضع عصا االختبار لألسفل أو عدم في االتجاه عدم اإلبقاء على الطرف متغیر اللون •

البول. في وضعھا بعد مستٍو سطح على
جمع  علیِك جًدا من البول. یتعین صغیرة أو جًدا كبیرة كمیة استخدام •

ثوان. العینة 5 إجراء
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اتباع مع مراعاة جدیدة، عصا اختبار أخرى، باستخدام مرة إجراء االختبار لِك ینبغي
متغیر الطرف وغمر وجاف نظیف وعاء في البول من عینة جمع یمكن التعلیمات.

ثوان. 5 لمدة فقط اللون
النتیجة؟ من متأكدة غیر كنت ما إذا یحدث ماذا

التحكم نافذة في أزرق خط أن یكون ھناك یجب "إیجابیة"، اختبارِك نتیجة أن من للتأكد •
االختبار. إجراء من دقائق النتائج خالل 10 نافذة في ورمز "+"

یشكالن اللذان الخطان یكون أن یتعین ولكن النتائج، نافذة في "+" الرمز مظھر یختلف وقد
من أ إلى ج). الصور متشابھ (انظري عرض التحكم ذوي والخط في نافذة الرمز "+"

الصورة أ
عدة من أكثر مرور االختبار بعد وتجرین األمر عندما تكونین حامالً ُیرّجح حدوث ھذا

التناسلیة  الغدد موجھة ھرمون مستویات تكون حیث الفائتة الشھریة الدورة بعد أیام
مرتفعة. البشریة المشیمائیة

الصورة ب
في أو الفائتة الشھریة الدورة یوم في االختبار وتجرین حامالً تكونین عندما طبیعي ھذا
ال البشریة المشیمائیة التناسلیة الغدد موجھة ھرمون مستویات ألن نظًرا منھ قریب یوم

نسبًیا. منخفضة تزال
الصورة ج

فما زالت النتیجة تشیر إلى حدوث حمل. باھًتا، اللون كان لو حتى
على األقل قبل أیام 3 االنتظار لِك فینبغي نتیجتِك، من متأكدة غیر تزالین ال كنِت إذا

التعلیمات. اتباع أخرى، مع مراعاة مرة إجراء االختبار
یوجد خط أزرق في نافذة یجب أن نتیجة اختبارك ھي "غیر حامل"، للتأكد من أن •

دقائق من إجراء االختبار. إذا النتائج خالل 10 في نافذة (ناقص) التحكم ورمز "-"
فراجعي حمل، حدوث في متشككة زلِت ما ولكنِك حامل"، "غیر االختبار نتیجة كانت

السؤال 10.
النتیجة؟ قراءة یمكنني متى

فوات من یوم عند إجراء االختبار تظھر نتیجة "حامل" بسرعة بعد دقیقة واحدة یمكن أن
من وجود تأكدي الشھریة المتوقعة). الشھریة (وھو الیوم التالي لیوم بدایة الدورة دورتِك
حتى  دقائق االنتظار 3 لِك التحكم قبل قراءة النتیجة. ولكن ینبغي الخط األزرق في نافذة

التحكم خالل لم یظھر خط أزرق في نافذة نتیجة "غیر حامل". إذا من ظھور تتأكدي
.(6 السؤال ینجح، (راجعي فإن االختبار لم دقائق، 10

النتیجة؟ بقاء مدة ما
النتیجة في تغیر أي تجاھل یجب دقائق. إلى 10 وقت من 3 یمكن قراءة النتیجة في أي

دقائق. 10 بعد
أفعل؟ أن ینبغي ماذا حامل". "غیر أنني إلى اختباري نتیجة تشیر

قد  أو الكتشافھ یكفي بما مرتفًعا الحمل ھرمون مستوى یكون ال قد أو حامالً تكونین ال قد
الطمث. لنزول المقرر الیوم حساب في أخطأِت تكونین

للدورة المتوقع الیوم في أخرى مرة االختبار إجراء فعلیك مبكًرا، االختبار أجریِت إذا •
الشھریة.

أیام. 3 االختبار خالل إجراء فیمكنِك موعدھا، عن الشھریة دورتِك تأخرت إذا •
فینبغي الشھریة، الدورة تأِتِك ولم حامل"، "غیر للحمل اختبارك نتیجة كانت إذا

الطبیب. استشارة
أفعل؟ أن ینبغي ماذا "حامل". أنني إلى اختباري نتیجة تشیر

لك إرشادات الطبیب حیث سیقدم زیارة علیِك فیتعین حامل، أنِك االختبار أشار إذا
الالحقة. الخطوات بخصوص

محفوظة. الحقوق جمیع لشركة © الطبع والتألیف 2022.حقوق SPD لعام

www.clearblue.com
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المختبر في


