






Otroci imajo kratke noge,
Za tiste ženske, ki si otroka zelo želijo, je 
kakršenkoli test za ugotavljanje nosečnosti velik 
prijatelj. Nekatere celo tisti dan, ko so naredile 
test in so izvedele da so noseče, hranijo v 
lepem spominu v svojem srcu. Za tiste, ki si 
otroka ne želijo, pa je lahko test strah zbujajoč 
oziroma kot en 'bav-bav', pravi Višnja Zorko, dr. 
med., spec. pediatrije.
Naj bodo čustva takšna ali drugačna, je seveda 
vedno prisotna želja in potreba, da se za 
morebitno nosečnost izve čim prej. Tega so se 
bolj ali manj zavedali že v preteklosti in tako 
so raznovrstni »urinski testi« v uporabi že več 
tisoč let. 

Zgodovina ugotavljanja  nosečnosti 
je dolga in pestra 
Glede na vir iz okoli leta 1350 p.n.š. so stari 
Egipčani uporabljali metodo, pri kateri je 
ženska več dni urinirala po semenih pšenice in 
ječmena. Če je seme začelo kaliti, je pomenilo, 
da je ženska noseča. Na podlagi tega, ali je 
vzkalila pšenica ali pa ječmen so lahko celo 
napovedali, ali se bo rodila hči ali sin. Zanimivo 
je, da se je ta metoda na podlagi znanstvene 
raziskave iz leta 1963 pokazala kot 70% 
zanesljiva! 
V srednjem veku so zdravniki uporabljali 
vizualni pregled urina, da bi potrdili svoje 
sodbe. Besedilo iz leta 1552 opisuje, da je urin 
nosečnice: »jasne, bledo rumene barve, ki se 
nagiba k umazano beli in je na površini moten«. 
Drugi testi so vključevali mešanje urina z vinom. 
Ker alkohol dejansko reagira z nekaterimi 

beljakovinami v urinu, je mogoče, da so s to 
metodo dosegali zmerno stopnjo uspešnosti.

V sedemdesetih letih 20. stoletja je na tržišče 
prišel prvi »sodobnejši« test za ugotavljanje 
nosečnosti, ki pa je bil na voljo zgolj zdravnikom 
in tehnikom -  t.i. Wampolov dvourni test. Le-
ta je bil že tako natančen, da ga je bilo možno 
opraviti 4 dni po izostanku menstruacije. 
Test, ki je bil zelo zapleten, ni bil namenjen 
domači uporabi. Na to je nakazovala tudi 
slika na priloženih navodilih, ki je prikazovala 
moškega v beli laboratorijski halji, ki opravlja 
test nosečnosti. Poleg opreme v kompletu (dve 
epruveti, plastično stojalo, steklenička kontrolne 
raztopine, steklenička hCG antiseruma ter 

steklenička celične suspenzije), so preizkuševalci 
potrebovali majhen lijak in � lter papir, čiste 
pipete ali brizge ter poleg urina tudi � ziološko 
raztopino.

Sodobno - digitalni prikaz rezultata
Prednost sodobnih nosečniških testov je 
velika, saj lahko ženska v vsakem primeru, 
če si nosečnosti želi ali ne, pravi čas ugotovi 
zanositev, razlaga pediatrinja Zorkova. 
Današnji testi so lahko dostopni, hitrejši ter 
zanesljivejši v primerjavi s preteklostjo, zato je 
ženskam danes na tem področju veliko lažje. 
In tudi pri teh tehnika ves čas napreduje v 
dobro nežnejšega spola. Testi so vedno bolj 
občutljivi in nudijo možnost vedno zgodnejšega 

testiranja ter so hkrati vedno 
enostavnejši za uporabo. Medtem 
ko je pri nekaterih testih še vedno 
potrebno odčitavati črtice, nam 
danes najsodobnejši test za 
ugotavljanje nosečnosti Clearblue 
Digital, že nudi digitalni prikaz 
rezultata. Noseča ali ne? Odgovor 
se prikaže na zaslonu z jasnim 
nedvoumnim plusom ali minusom.

En Clearblue, prosim…
Slovenke so Clearblue vzele za 
svojega. V lekarnah pravijo, da 
ženske, ki pridejo kupit test za 
ugotavljanje nosečnosti rečejo 
kar »En Clearblue, prosim«. Janja 
Šparakl, mag. farm. in vodja 
lekarne na Plečnikovi ulici v 
Slovenski Bistrici je povedala, 
da večina uporabnic, ki pridejo 
kupit test, rečejo kar, da bi imele 
Clearblue. »Poznajo ga že, so že kaj 
prebrale o njem ali se posvetovale 
z drugimi ženskami. Je enostaven 
za uporabo, higieničen, saj ima 
ohišje in sedaj tudi enostavno 
digitalno odčitavanje.«
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