
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΛΑΒΗΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣΚΑΛΥΜΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ;
Χρησιμοποιώντας το Predictor® Early μπορείτε να κάνετε το τεστ ελέγχου κυήσεως έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την
πρώτη ημέρα καθυστέρησης.

ΒΗΜΑ 1 ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

ΒΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ
Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε το παράθυρο αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω.

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων

2. 'Η Συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη
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ΒΗΜΑ 3 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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Το ΝΕΟ Predictor® Early μπορεί να ανιχνεύσει την ορμόνη της εγκυμοσύνης έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα
καθυστέρησης της περιόδου σας. Προτού κάνετε το τεστ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Εργαστηριακές μελέτες έχουν υποδείξει ότι το Predictor® Early έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης
περιόδου.

Αφού διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, βγάλτε το από την αλουμινένια συσκευασία και αφαιρέστε
το ροζ κάλυμμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια
διενέργειας του τεστ
μην κρατάτε ποτέ τη
συσκευή κατά τρόπο
ώστε το απορροφητικό
άκρο να έχει
κατεύθυνση προς τα
επάνω.

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό
άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το
στη ροή των ούρων για 5 μόνο δευτερόλεπτα.

Περιμένετε 3 λεπτά προτού
διαβάσετε το αποτέλεσμα.

Στο παράθυρο αποτελέσματος
εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές.
Είναι πιθανό η μια γραμμή να
είναι αρκετά πιο αχνή από την
άλλη. Ακόμα και στην περίπτωση
αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

Στο παράθυρο αποτελέσματος
εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Θα πρέπει πάντα να είναι ορατή τουλάχιστον μια γραμμή. Εάν δεν εμφανίζεται καθόλου γραμμή, σημαίνει ότι το τεστ δεν λειτούργησε
σωστά και συνεπώς το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το απορροφητικό άκρο δεν εμποτίστηκε
επαρκώς από ούρα. Επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας μια νέα συσκευή και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής των 3 λεπτών.
Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.

Βυθίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο
στα ούρα για 5 μόνο δευτερόλεπτα.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PREDICTOR®
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Το Predictor®, το οποίο κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1971, ανεδείχθη ως το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης οικιακής χρήσης παγκοσμίως. Αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη
προσφέροντας οικονομικά προσιτές και έμπιστες λύσεις που συντελούν στην επίτευξη της απόκτησης ενός υγιούς παιδιού με φυσικό τρόπο.

.Η ΣΕΙΡΑ PREDICTOR® ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Predictor® Express: Το Predictor® Express, όντας πολύ γρήγορο στη λειτουργία, σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι σε 1 μόνο λεπτό από την πρώτη ημέρα

της καθυστέρησης της περιόδου σας.
Predictor® Early: Χάρη στην υψηλή του ευαισθησία, το Predictor® Early σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα

της καθυστέρησης της περιόδου σας.
Predictor® Early Digital: Σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι, παρέχοντας το αποτέλεσμα με ένα αλάνθαστο YES+/NO-. Όντας ιδιαίτερα ευαίσθητο, το

    Predictor® Early Digital μπορεί να ανιχνεύσει την ορμόνη της εγκυμοσύνης έως και 5 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου σας.
Predictor® Early + Express: Η συσκευασία περιέχει 1 Predictor® Early για να ελέγξετε την πιθανότητα εγκυμοσύνης έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρας της

 καθυστέρησης + 1 Predictor® Express για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό κατά την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου σας.
Predictor® Ovulation test: Βοηθά στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης κύησης με φυσικό τρόπο, υποδεικνύοντας τις 2 πιο γόνιμες ημέρες του κύκλου σας.
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Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στη βάση της συσκευασίας. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
Θερμοκρασία φύλαξης: 4-30°C. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται στην κατάψυξη, ούτε να φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 30°C. Μόνο για διαγνωστική χρήση in-vitro.
Δεν επιτρέπεται η εσωτερική χρήση. Το παρόν τεστ είναι μιας χρήσεως. Τα χρησιμοποιημένα τεστ πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο απορριμμάτων και όχι εντός της λεκάνης
της τουαλέτας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA. E.U. representative: Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, England.
Διανέμεται από την: OMEGA PHARMA HELLAS ΑΕ, 19o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, τκ 146 71 Ν. Ερυθραία
Τηλ. 2108188900 www.omega-pharma.gr email: contact@omega-pharma.gr Διανέμεται στην Κύπρο από:
Distributed in Cyprus by: C.A. Papaellinas Ltd Tel: 0035722741741

Πώς λειτουργεί το Predictor® Early;
Το Predictor® Early μετρά την ποσότητα της ορμόνης της εγκυμοσύνης, η οποία ονομάζεται ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG) και βρίσκεται στα ούρα των γυναικών που
κυοφορούν. Η εν λόγω ορμόνη, η οποία παράγεται κατά την εγκυμοσύνη, εκκρίνεται από τον πλακούντα αμέσως μετά την εμφύτευση και αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό κατά τα
πρώτα στάδια της κύησης. Επειδή το Predictor® Early ανιχνεύει πολλαπλές μορφές της ορμόνης της εγκυμοσύνης, είναι ιδιαίτερα ακριβές στον προσδιορισμό της κύησης.

Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το Predictor® Early;
Χάρη στην υψηλή του ευαισθησία, το Predictor® Early μπορεί να ανιχνεύει την ορμόνη hCG έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου σας.
Ορισμένες έγκυες γυναίκες ενδέχεται να μην έχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες της ορμόνης της εγκυμοσύνης στα ούρα τους κατά την ημέρα που χρησιμοποιούν το τεστ. Η ποσότητα
της ορμόνης της εγκυμοσύνης αυξάνεται καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται. Σε κλινικές μελέτες, το 76% των εγκύων είχε επίπεδα hCG αρκετά υψηλά ώστε να ανιχνεύονται από το
τεστ 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης (5 ημέρες πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου).Το Predictor® EARLY μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι’ αυτό καταναλώστε φυσιολογικές
ποσότητες υγρών προτού κάνετε το τεστ. Εάν κάνετε το τεστ πρώιμα, συστήνεται η χρήση των πρώτων ούρων της ημέρας.

Τι είναι η τεχνολογία Early Detection Technology (Τεχνολογία Πρώιμης Διάγνωσης);
'Η τεχνολογία Early Detection Technology επιτρέπει στο Predictor® Early να ανιχνεύει χαμηλά επίπεδα της ορμόνης της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα του παραγώγου αυτής που
εμφανίζεται πρώιμα. Αυτή η μοναδική τεχνολογία επιτρέπει στο Predictor® Early να ανιχνεύει την εγκυμοσύνη πιο νωρίς από οποιοδήποτε άλλο τεστ εγκυμοσύνης οικιακής χρήσης
με απαράμιλλη ακρίβεια.

Πόσο ακριβές είναι το τεστ;
'Εργαστηριακές μελέτες έχουν υποδείξει ότι το Predictor® Early έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Πότε πρέπει να ερμηνεύσω το αποτέλεσμα;
Το αποτέλεσμα του τεστ πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής των 3 λεπτών. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.

Περίμενα παραπάνω από 3 λεπτά και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί γραμμή στο παράθυρο αποτελέσματος. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί εντός 3 λεπτών. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ροζ γραμμή στο παράθυρο αποτελέσματος στα 3 λεπτά, η οποία υποδεικνύει ότι το
τεστ ολοκληρώθηκε σωστά. Εάν δεν υπάρχει, το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι έγκυρο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το απορροφητικό άκρο δεν εμποτίστηκε επαρκώς
από ούρα ή επειδή δεν κρατούσατε τη συσκευή με το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω ενώ τοποθετούσατε το κάλυμμα. Επαναλάβετε χρησιμοποιώντας ένα
άλλο τεστ Predictor® Early, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως.

Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό (είμαι έγκυος);
Το θετικό αποτέλεσμα (εγκυμοσύνη) σημαίνει ότι ανιχνεύθηκε η ορμόνη της εγκυμοσύνης (hCG), η οποία, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλώνει την ύπαρξη εγκυμοσύνης. Θα πρέπει
να επισκεφθείτε τον ιατρό σας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είστε έγκυος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά πιστεύετε ότι δεν είστε έγκυος, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (δεν είμαι έγκυος);
Μπορεί να μην είστε έγκυος ή μπορεί τα επίπεδα της ορμόνης hCG να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ανιχνεύσιμα από το τεστ. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε υπολογίσει σωστά την 
ημε

®
ρομηνία που περιμένετε την περίοδό σας. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, επαναλάβετε χρησιμοποιώντας ένα άλλο

τεστ Predictor Early πλησιέστερα στην ημερομηνία της πρώτης ημέρας καθυστέρησης της περιόδου σας. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και η περίοδός σας δεν έχει έρθει
ακόμα, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Γιατί ήρθε η περίοδός μου, ενώ το αποτέλεσμα ήταν θετικό;
Ακόμα και εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, παραμένει η πιθανότητα να σας έρθει περίοδος. Στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της ωορρηξίας και της πρώτης ημέρας καθυστέρησης
της περιόδου, πολλές αλλαγές μπορούν να συμβούν στον οργανισμό σας. Κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη σύλληψη, υπάρχει σημαντικά υψηλός κίνδυνος πρώιμου τερματισμού
της κύησης. Το αρχικό τεστ εγκυμοσύνης πρώιμης διάγνωσης μπορεί να είναι θετικό, ενώ η επανάληψή του μερικές ημέρες αργότερα ενδέχεται να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Το
Predictor® Early είναι θετικό κατά τη στιγμή του πρώιμου ελέγχου επειδή υπάρχει στον οργανισμό σας η ορμόνη της εγκυμοσύνης. Συστήνεται επομένως η επιβεβαίωση του
αποτελέσματος με τη χρήση του τεστ Predictor® Express από την πρώτη ημέρας καθυστέρησης και έπειτα.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, μπορώ να κρατήσω το τεστ σαν ενθύμιο;
Η θετική ένδειξη δεν μεταλλάσσεται και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να φυλάξετε το τεστ με το θετικό αποτέλεσμα για να το δείξετε στους αγαπημένους σας ή ακόμα για να το
τοποθετήσετε στο πρώτο άλμπουμ του μωρού σας.

Μπορεί το αποτέλεσμα να επηρεαστεί από τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων;
Μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG), δηλαδή την ορμόνη της εγκυμοσύνης, δύνανται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Άλλα
φάρμακα γονιμότητας (όπως το Clomid), τα αντιβιοτικά, το αλκοόλ, τα αναλγητικά ή το αντισυλληπτικό χάπι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Έχετε άλλες ερωτήσεις;
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.predictor.eu/gr




