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مثال - قد تختلف 
األیام األكثر خصوبة 

من دورة ألخرى

تدفق الھرمون اللوتیني

مستوى الھرمون اللوتیني

تدفق الھرمون اللوتیني

الیومان األعلى 
خصوبة لدیِك

یوم الدورة

بدء اختبارات یومیة

ال یوجد تدفق 
للھرمون اللوتیني

اختبار التبویض
رقمي
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متى تبدئین إجراء االختبار
یختلف الیوم الذي یحدث فیھ تدفق الھرمون اللوتیني من امرأة ألخرى ومن دورة ألخرى. 

للحصول على أفضل فرصة في تحدید تدفق الھرمون اللوتیني، ینبغي لك معرفة طول الدورة 
الشھریة الطبیعیة.  

 إذا لم تكوني تعرفین طول الدورة الشھریة االعتیادي أو أن الدورة الشھریة لدیك متفاوتة، فراجعي السؤال 1 في ظھر الصفحة.
استخدمي الجدول أدناه لمعرفة الیوم الذي ینبغي أن تبدئي فیھ االختبار.یمكنِك إجراء االختبار في أي وقت من الیوم، لكن ینبغي أن یكون في الوقت نفسھ في كل یوم (یرى كثیر 

من النساء أن إجراء االختبار في الصباح أكثر مالءمة). یجب الشرب بصورة طبیعیة وعدم التبول لمدة 4 ساعات قبل االختبار.

 Clearblue كیفیة عمل اختبار التبویض الرقمي من
یعمل اختبار Clearblue الرقمي باكتشاف زیادة (التدفق) في ھرمون یطلق علیھ الھرمون اللوتیني 

(LH)  في البول. یحدث تدفق الھرمون اللوتیني قبل خروج البویضة من المبیض بحوالي من 24 
إلى 36 ساعة - یطلق على ھذه العملیة التبویض. وتكونین أكثر عرضة للتخصیب في یوم اكتشاف 

تدفق الھرمون اللوتیني وفي الیوم الذي یلیھ.
یبدأ أكثر یومین ترتفع فیھما الخصوبة من الوقت الذي یكتشف فیھ Clearblue الرقمي التدفق في 

الھرمون اللوتیني. یمكنِك ممارسة العالقة الحمیمة في أي وقت على مدار الـ 48 ساعة التالیة 
لمضاعفة فرصِك في الحمل. 
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قبل وضع البول على "عصا االختبار"، یجب إدخالھ في "حامل االختبار".
ُیرجى قراءة ھذه النشرة بعنایة قبل إجراء االختبار.

طول الدورة الشھریة (أیام)
ابدئي العد منذ أول یوم في الدورة وقومي 

باالختبار في الیوم المحدد وفًقا لعدد أیام الدورة

41 أو أكثر 21 أو أقل
راجعي السؤال 

2 في ظھر الصفحة

عندما تكونین مستعدة لبدء االختبار...
• انزعي عصا االختبار من الغالف المعدني 

الرقیق.  استخدمي عصا االختبار على الفور. 
• قبل وضع البول على "عصا االختبار"، یجب 

إدخالھ في "حامل االختبار". واتبعي اإلرشادات 
التالیة.

تجمیع جھاز االختبار
• حاولي العثور على السھم الوردي في حامل االختبار.

• ضعي السھمین الوردیین في الخط نفسھ.
• أدخلي عصا االختبار في حامل االختبار حتى تصدر صوًتا عند 

دخولھا في مكانھا الصحیح ویظھر رمز استعداد االختبار.
• ال تستخدمیھ حتى یظھر رمز االختبار جاھز.

• عند ظھور رمز استعداد االختبار، قومي بإجراء االختبار فوًرا.
• في حالة عدم ظھور رمز استعداد االختبار أو اختفاء الرمز، 

أخرجي عصا االختبار وإدخالھا مرة أخرى بعنایة.
• وإذا لم یظھر الرمز، فراجعي السؤال 17 في ظھر الصفحة.

إجراء االختبار
عند ظھور رمز استعداد االختبار على 

الشاشة...
• إما إجراء االختبار أثناء تدفق البول.

• أمسكي طرف أداة التجمیع متجًھا ألسفل 
في مجرى تدفق البول لمدة ما بین 5 إلى 

7 ثواٍن.
• انتبھي حتى ال تبللي حامل االختبار.

قراءة نتیجة االختبار
• ستعرض الشاشة النتیجة 

خالل 3 دقائق.

رموز األخطاءرموز األخطاء

انتظري…
• حافظي على بقاء طرف أداة التجمیع متجًھا لألسفل أو اجعلي االختبار مسطًحا. خالل 

إجراء االختبار، ال تمسكي مطلًقا باالختبار مع طرف أداة التجمیع باتجاه األعلى.
• سیبدأ رمز استعداد االختبار في الومیض بعد 20-40  ثانیة لتوضیح أن االختبار یعمل.

• ال تخرجي عصا االختبار.
• استبدلي الغطاء، ثم تخلصي من أي بول زائد.

• إذا لم یبدأ رمز استعداد االختبار في الومیض، فراجعي السؤال 6 في ظھر الصفحة.

انزعي الغطاء
• حاولي العثور على السھم 

الوردي في عصا االختبار.

عصا االختبار زر اإلخراج

سھم قرنفلي

غطاء

عصا االختبار

حامل االختبار

ثانیة

عصا االختبار

حامل االختبار

طرف أداة التجمیع طرف أداة التجمیع

عصا االختبار

حامل االختبار

شاشة

• أو اختبار عینة البول بعد 
حفظھا داخل وعاء نظیف 

وجاف.
• فقط اغمسي طرف أداة 
التجمیع في عینة البول 
المجّمعة لمدة 15 ثانیة.

• إذا كانت نتیجتِك ھي     ، 
فإنِك لم تكتشفي تدفق الھرمون 
اللوتیني. أجري االختبار مرة 

أخرى غًدا في نفس الوقت 
باستخدام عصا اختبار جدیدة.

، فإنك قد اكتشفِت تدفق  • وإذا كانت نتیجتِك ھي     
الھرمون اللوتیني، وأنِت اآلن في أكثر األوقات 

خصوبة.  ویمكنِك ممارسة العالقة الحمیمة في أي 
وقت على مدار الیومین التالیین لزیادة فرصِك في 
الحمل. وال توجد حاجة لمواصلة االختبارات أثناء 

ھذه الدورة.

• بمجرد قراءة النتیجة، یجب علیِك الضغط على زر اإلخراج ونزع عصا 
االختبار.

• سوف تجدین نتیجة االختبار على شاشة حامل االختبار فقط.
• ال یمكنك قراءة النتیجة من أي خطوط ترینھا على عصا االختبار.  

• ستظل النتیجة معروضة على الشاشة لنحو 8 دقائق.
• إذا كانت عصا االختبار ال تزال في الجھاز والشاشة أصبحت خالیة، فأخرجي 

عصا االختبار؛ وبذلك ستظھر النتیجة مرة أخرى لمدة دقیقتین.  
• ال ُتعیدي إدخال عصا اختبار سبق استخدامھا.

الخطأ أ
• لقد أخرجِت عصا االختبار في وقت مبكر جًدا. 
أعیدي إدخال عصا االختبار في حامل االختبار 

فوًرا.  راجعي السؤال 14 في ظھر الصفحة.

الخطأ أ
• لقد أخرجِت عصا االختبار في وقت مبكر جًدا. 
أعیدي إدخال عصا االختبار في حامل االختبار 

فوًرا.  راجعي السؤال 14 في ظھر الصفحة.

الخطأ ب
• راجعي السؤال 15 في 

ظھر الصفحة.

الخطأ ب
• راجعي السؤال 15 في 

ظھر الصفحة.

الخطأ ج
• راجعي السؤال 16 

في ظھر الصفحة.

الخطأ ج
• راجعي السؤال 16 

في ظھر الصفحة.

5-7
ثوان

الیوم الذي تبدأ فیھ الدورة الشھریة (الیوم األول من النزیف الكامل) ھو الیوم األول.  
طول الدورة ھو عدد األیام اإلجمالي من الیوم األول وداخًال فیھ الیوم الذي یسبق بدء الدورة التالیة.

العربیة



www.clearblue.com
لالستفسار عن المنتج، یرجى االتصال بدعم العمالء على العنوان التالي. 
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معلومات إضافیة
  

التخلص من االختبار الرقمي الخاص بِك
• بمجرد ظھور النتیجة على الشاشة، تخلصي من عصا 
االختبار مع المخلفات المنزلیة العادیة. وللتخلص من 
عصا االختبار، اضغطي على زر اإلخراج الموجود 
على حامل االختبار. ومن ثم ستخرج العصا تلقائًیا. 

عند إخراج عصا االختبار قد تالحظین خًطا أزرق أو 
خطین على عصا االختبار. یجب تجاھل ھذه الخطوط، 
فقط راجعي شاشة العرض على حامل االختبار لقراءة 

النتائج الخاصة بِك. تحظر إعادة استخدام عصا 
االختبار.

• بمجرد االنتھاء من استخدام حامل االختبار، قومي 
بإزالة جمیع البطاریات بفصل النصفین العلوي والسفلي 

بدایة من الطرف األقرب من الشاشة. أزیلي كافة 
البطاریات من أسفل الغطاء المعدني الموجود بالوسط. 

تخلصي من البطاریات وفق خطة إعادة التدویر 
المناسبة. تنبیھ: تجنبي تفكیك البطاریات أو إعادة 

شحنھا أو التخلص منھا بإلقائھا في النار. ویحظر بلعھا. 
واحتفظي بھا بعیًدا عن األطفال. تخلّصي من بقیة 
الحامل وفًقا لخطة إعادة التدویر المناسبة الخاصة 

باألجھزة الكھربائیة. ال تتخلصي من األجھزة 
الكھربائیة بإلقائھا في النار. 

استخدام حامل االختبار مرة أخرى
• أثناء إجراء االختبار، قد یتعرض حامل االختبار لبعض 

قطرات البول. احرصي على تنظیفھ جیًدا. وال ُیمكنِك 
إجراء اختبار آخر إذا كانت النتیجة أو أي رموز 

أخطاء موجودة على الشاشة. ستظل النتیجة واألخطاء 
معروضة على الشاشة لنحو 8 دقائق (أو لمدة دقیقتین 
إذا كانت الشاشة خالیة بمجرد إخراج عصا االختبار). 

من المھم عدم التبّول قبل إجراء االختبار لمدة 4 
ساعات على األقل. وفي حال تجمیع البول، ُیمكنِك 

استخدام حامل االختبار مجدًدا بمجرد أن تصبح الشاشة 
خالیة. وعندما تصبحین جاھزة الستخدام حامل 

االختبار مجدًدا، اتبعي اإلرشادات من الخطوة األولى 
باستخدام عصا اختبار جدیدة.

األسئلة واألجوبة
  
ال أعرف مدة الدورة المعتادة أو االختالفات في مدتھا.  

كیف لي  أن أعرف وقت بدء االختبار؟
إذا كنِت ال تعرفین مدة الدورة المعتادة لدیِك، فإنھ یوصى 

بأن تنتظري دورة حیض واحدة على األقل، ومالحظة 
  Clearblue مدة ھذه الدورة، قبل استخدام اختبار
الرقمي. بمجرد تحدید طول الدورة، یمكنِك استخدام 

التعلیمات على ظھر الصفحة لمعرفة متى تبدئین 
االختبار. 

في حالة تغیر طول الدورة بأكثر من 3 أیام، اختاري 
الدورة األقصر التي مررت بھا على مدار 6 أشھر 

الماضیة للحساب عند بدء االختبار.  من المحتمل أن 
تكوني بحاجة إلى بدء مجموعة اختبارات جدیدة 

واستخدام حامل االختبارات الجدید وعصي االختبار 
الكتشاف تدفق الھرمون اللوتیني. 

بدالً من ذلك، إذا كنِت ترغبین في بدء االختبار دون 
التعرف على طول الدورة الشھریة لدیِك، فنوصي بأن 

تقومي بإجراء االختبار بدایة من الیوم العاشر). وفي ھذه 
الحالة، قد تفقدین فترة تدفق الھرمون اللوتیني نظًرا ألنِك 
قد بدأِت االختبار في فترة متأخرة جًدا أو قد تحتاجین إلى 

فتح عبوة جدیدة لالستمرار في االختبار). (راجعي 
السؤال 9).

تزید مدة الدورة الخاصة بي عن النطاق الموضح في 
الجدول.  كیف سأعرف وقت بدء االختبار؟

إذا كانت مدة الدورة لدیِك 21 یوًما أو أقل، فابدئي 
االختبار في الیوم الخامس. وإذا كانت مدة الدورة لدیِك 
أطول من 40 یوًما، فابدئي االختبار قبل الوقت المتوقع 

للدورة التالیة بـ 17 یوًما.
ما الوقت المناسب على مدار الیوم إلجراء االختبار؟

یمكنِك إجراء االختبار في أي وقت من الیوم، ومع ذلك 
ینبغي لِك االختبار في الوقت نفسھ من كل یوم تقریًبا. من 

المھم عدم التبول قبل إجراء االختبار لمدة 4 ساعات 
على األقل.

ھل أنا بحاجة إلى استخدام جمیع االختبارات؟
ال، فُیمكنِك التوقف عن إجراء االختبار بمجرد تحدید 
تدفق الھرمون اللوتیني لدیِك، وحافظي على عصي 

االختبار المتبقیة وحامل االختبار الستخدامھا في الدورة 
التالیة إذا تطلب األمر.

لقد انتھیت من إجراء اختبار، لكن رمز استعداد االختبار 
لم یبدأ في الومیض حتى اآلن.  ما المقصود؟

لم ُیجَر االختبار على نحو صحیح. وسیظھر رمز خطأ 
على الشاشة خالل 10 دقائق من بدایة االختبار. ینبغي 

لِك إعادة االختبار باستخدام عصا اختبار جدیدة.
لمزید من المعلومات حول إعادة االختبار، راجعي 

السؤال 15 و"استخدام حامل االختبار مرة أخرى."

ماذا ینبغي أن أفعل إذا ابتل حامل االختبار؟
إذا ابتل حامل االختبار، فاحرصي على تنظیفھ جیًدا. 

فبضع قطرات لن تتلف حامل االختبار، لكن البلل المبالغ 
فیھ قد یتلفھ. وإذا تلف حامل االختبار، فستبقى الشاشة 

خالیة أو سیتم عرض رمز خطأ.
لقد أجریت االختبار ولكن لم تظھر أي نتیجة على 

الشاشة. ما المقصود؟
یجب أن تظھر نتیجتك على الشاشة خالل 3 دقائق من 
االختبار. إذا لم تظھر نتیجة، فسیظھر رمز خطأ على 

الشاشة خالل 10 دقائق. راجعي السؤال 15.
ما مدى دقة Clearblue الرقمي؟

أظھرت التجارب المعملیة الشاملة التي أجریت على 
Clearblue الرقمي أن دقتھ تزید عن 99% في 
اكتشاف تدفق الھرمون اللوتیني قبل التبویض. تبلغ 

حساسیة Clearblue الرقمي 40 ملیون وحدة 
دولیة/مللي لتر.

لم أكتشف تدفق الھرمون اللوتیني.  ما السبب في ذلك؟ 
قد یكون تدفق الھرمون اللوتیني لدیِك منخفًضا للغایة لذا 

ال یمكن اكتشافھ، أو ربما لم یحدث تبویض في ھذه 
الدورة. ویحدث ھذا في المعتاد ولكننا ننصحك بزیارة 
طبیبك إذا لم تكتشفي تدفق الھرمون اللوتیني لدیك لمدة 
ثالث دورات متتالیة.  إذا قمِت بتفویت اختبار، فقد ال 
تكتشفین تدفق الھرمون اللوتیني لدیك، لذا تذكري أن 

ُتجري االختبار كما تم وصفھ لِك
ھل یمكن أن تؤثر أي أدویة أو ظروف صحیة في 

النتیجة؟
• اقرئي دائًما تعلیمات الجھة المصّنعة ألي دواء تتناولینھ 

قبل إجراء اختبار.
• تؤثر الظروف الصحیة المؤكدة واألدویة تأثیًرا عكسًیا 
في أداء االختبار: إذا كنِت حامالً بالفعل مثالً، أو كنِت 

حامالً مؤخًرا، أو وصلِت إلى سن الیأس، أو لدیِك 
أعراض تكیس متعدد في المبیض، فقد تحصلین على 
نتیجة مضللة. وقد یحدث ھذا أیًضا إذا كنت تتناولین 

عقاقیر للخصوبة أو الھرمون اللوتیني أو تحتوي على 
ھرمون موجھة الغدد التناسلیة المشیمائیة البشریة.  

الرجاء استشارة الطبیب.
• ینبغي لِك إن كنِت تعانین من مشاكل في الخصوبة 
مشخصة طبًیا أن تسألي الطبیب عن مدى مالءمة 

Clearblue الرقمي لِك.
• ال یؤثر عقار الكلومیفین سترات في االختبار؛ ومع 
ذلك قد یؤثر العقار في طول دورتك وبالتالي على 

الموعد الذي یتعین إجراء االختبار فیھ. قد یتعین علیك 
بدء استخدام عبوة جدیدة واستخدام حامل االختبار 

الجدید وعصي االختبار لمتابعة االختبار.
• إذا حصلِت على نتائج غیر متوقعة، فیتعین علیِك 

مناقشتھا مع الطبیب.
لقد توقفت مؤخًرا عن استخدام أدویة منع الحمل 

الھرمونیة (مثل أقراص منع الحمل). ھل سیؤثر ھذا في 
النتائج؟

ال، لن یؤثر ھذا في نتائجك. إال أن النمط الھرموني 
الطبیعي لدیك سیضطرب بسبب أدویة منع الحمل 

الھرمونیة وإذا كنت قد توقفت مؤخًرا عن استخدامھا، 
یمكن أن تكون دوراتك غیر منتظمة وقد تستغرق بعض 
الوقت لتستقر. ربما تكونین بحاجة إلى االنتظار دورتي 

حیض طبیعیتین والحظي مدة ھاتین الدورتین، قبل 
استخدام Clearblue الرقمي.

أعتقد أنني أصبحت حامالً، فما الذي یتعین علي أن 
أفعلھ؟

جربي استخدام مجموعة من اختبارات الحمل 
Clearblue الخاصة بنا والتي تزید دقتھا على %99 
في اكتشاف الحمل من یوم الدورة الشھریة المتوقعة.   

إذا كنِت حامالً، فیتعین علیِك زیارة الطبیب حیث سیقدم 
لك إرشادات بخصوص الخطوات الالحقة. وكلما كانت 

زیارة الطبیب أسرع، كان ذلك أفضل لصحتِك.
لقد قمت باستخدام Clearblue الرقمي لعدة أشھر 

ولكن الحمل لم یحدث.  ما السبب في ذلك؟
قد ینتظر الزوجان اللذان یتمتعان بصحة جیدة عدة أشھر 

إلى أن یحدث الحمل. لذا؛ ننصحِك بزیارة الطبیب إذا 
كنِت أقل من 35 عاًما ولم تحملي بعد محاولة حصول 

الحمل لمدة 12 شھًرا. إذا كان سّنك أكثر من 35 عاًما، 
فینبغي زیارة الطبیب بعد محاولة حدوث الحمل لمدة 6 
أشھر؛ وإذا كان سّنك أكثر من 40 عاًما، فینبغي زیارة 

الطبیب على الفور.

رسائل الخطأ
لقد ظھر رمز یومض (الخطأ أ) على 

الشاشة، فماذا یعني ھذا؟
تم إخراج عصا االختبار في وقت مبكر 

جًدا. وفي حالة عدم إدخالھا بالسرعة الكافیة، فستظھر رسالة 
خطأ أخرى على الشاشة. راجعي السؤال 15.
لقد ظھر ھذا الرمز (الخطأ ب) على الشاشة. 

ماذا یعني ھذا؟
لقد وقع خطأ أثناء إجراء االختبار. قد یتمثل في

• وضع البول على طرف أداة التجمیع قبل إدخال عصا 
االختبار في حامل االختبار.

• لم یكن طرف أداة التجمیع متجًھا ألسفل أو أن جھاز 
االختبار لم یكن موضوًعا بشكل مسطح بعد وضع البول.

• تم وضع كمیة كبیرة جًدا أو ضئیلة جًدا من البول.
• تم إخراج عصا االختبار في وقت مبكر جًدا.

ستستمر الشاشة في عرض ھذا الرمز لمدة 8 دقائق. 
یتعین علیِك إجراء االختبار مرة أخرى، باستخدام عصا 

اختبار جدیدة، مع مراعاة اتباع التعلیمات. راجعي "استخدام 
حامل االختبار مرة أخرى".

لقد ظھر ھذا الرمز (الخطأ ج) على الشاشة. 
ماذا یعني ھذا؟

لم یتم إجراء االختبار حسبما كان متوقًعا. قد 
یحدث ھذا بسبب عدم اتباع تعلیمات االستخدام.  وفي حالة 
عدم استھالك جمیع عصي االختبار الموجودة بالعبوة، ال 
تستخدمیھا مع ھذا الحامل. وستحتاجین إلى إجراء اختبار 

آخر باستخدام عبوة جدیدة.  ُیرجى اتباع تعلیمات االستخدام 
بعنایة

ظلت الشاشة خالیة.  ماذا یعني ھذا؟
لم یتم إجراء االختبار حسبما كان متوقًعا. قد 

یحدث ھذا بسبب عدم اتباع تعلیمات االستخدام.  
إذا كنِت قد وضعِت البول على عصا االختبار، فیجب 

إخراجھا وإعادة المحاولة من جدید.  إذا كانت الشاشة خالیة، 
فینبغي استبدالھا

اختبار ذاتي لالستخدام المنزلي.
 لالستخدام التشخیصي  فقط.

غیر مخصص لالستخدام الداخلي. یحظر إعادة استخدام 
عصي االختبار.

ال ُتستخدم عصي االختبار سوى مرة واحدة فقط.
حافظي على االختبار بعیًدا عن متناول األطفال.

یحفظ في درجة حرارة بین درجتین إلى 30 درجة مئویة.  
ضعي االختبار في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقیقة حال 

حفظھ في الثالجة. 
ال تستخدمي االختبار إذا كان الغالف المعدني الرقیق الحافظ 

لالختبار تالًفا.
ال تستخدمي عصا االختبار بعد انتھاء تاریخ "الصالحیة".

ال تستخدمي سوى عصي االختبار المخصصة الختبار 
التبویض الرقمي من Clearblue مع الحامل.  

غیر مخصص لمنع الحمل.

 .EN 61326-2-6:2006 متطلبات االنبعاثات والوقایة الخاصة بمعیار (IVD) یلبي ھذا الجھاز الرقمي الخاص بالتحلیل الذاتي
وستوف ر تدابیر التوافق الكھرومغناطیسي (EMC) المضادة المستخدمة في األداة اإللكترونیة حمایة معقولة من آثار التداخل 
الكھرومغناطیسي التي ُیحتمل وجودھا في البیئة المنزلیة.  تنطبق التحذیرات الوقائیة التالیة على المعدات المتوافقة مع المعیار 

 .EN 61326-2- 6:2006
أ) قد یؤدي استخدام ھذا الجھاز في بیئة جافة، وخصوًصا في حالة وجود مواد صناعیة (مالبس صناعیة، سجاد، إلخ) إلی حدوث 

تفریغ ضار للشحنات الساكنة، مما قد یؤدي إلی إظھار نتائج خاطئة.
ب) ال تستخدمي ھذا الجھاز بالقرب من مصادر اإلشعاع الكھرومغناطیسي القوي (مثل الھواتف المحمولة)، ألنھا قد تتعارض مع 

عمل الجھاز على نحو سلیم.

بسبب أھمیة الرعایة قبل الوالدة على صحة الطفل، 
نوصي باستشارة الطبیب قبل محاولة الحمل.

كود الدفعة   للتشخیص في
المختبر

تاریخ انتھاء الصالحیة
الجھة المصّنعة

الحد المسموح بھ لدرجة الحرارة
درجتان مئویتان - 30 درجة

في المختبر 

2300543.02 06-2019

حامل ترخیص التسویق: 
 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47,

,Petit-Lancy 1213 جنیف، سویسرا.
Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd :موقع التصنیع

شنغھاي، الصین.
Clearblue عالمة تجاریة لشركة SPD. حقوق الطبع والتألیف © لشركة SPD لعام 2019. جمیع الحقوق محفوظة.

جھاز طبي
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