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Com indicador de semanas

Português

Faça o teste

OUTeste no fluxo da urina
Colete uma amostra de urina em um 
recipiente limpo e seco.

Veja seu resultado3

2 Espere…

Quando estiver pronta para testar, retire o Medidor de teste da embalagem de 
papel laminado e retire a tampa azul. Use o Medidor de teste imediatamente.

• Segure o Coletor de 
amostras absorvente 
apontando para baixo 
no fluxo da urina por 
5 segundos apenas.

• Cuidado para não 
molhar o resto do 
Medidor de teste.

• Você pode recolocar a 
tampa e deixar o Medidor 
de teste na horizontal.

• Coloque apenas a ponta 
do Coletor de amostras 
absorvente na urina, 
como mostrado, por 
20 segundos apenas.

• Você pode recolocar a 
tampa e deixar o 
Medidor de teste 
na horizontal.

Durante o teste, 
nunca mantenha 
o Medidor de teste 
com o Coletor de 
amostras absorvente 
apontando para 
cima.

• O símbolo Espere pisca para mostrar que o teste está funcionando.

• Quando o símbolo Espere parar de piscar, seu resultado aparecerá. 
Se o símbolo Espere não aparecer depois que você usou o teste, 
consulte a pergunta 6 nas Perguntas e respostas.

O Teste de gravidez Clearblue DIGITAL tem um Indicador 
de semanas que fornece uma estimativa de quando 
você concebeu. Essa informação é mostrada no display, 
junto com o resultado 'Grávida'.

• Dentro de 3 minutos, o display mostrará seu resultado.

• O resultado 'Grávida' pode aparecer no display antes 
do resultado do Indicador de semanas. Continue 
esperando até o símbolo Espere parar de piscar, 
para ver o resultado do Indicador de semanas. 
Isso pode demorar até 3 minutos. 

• Alguns resultados podem ser mostrados em apenas 
1 minuto.

• Seu resultado permanecerá no display durante 
aproximadamente 24 horas.

• Se o seu resultado for 'Grávida' consulte o seu médico 
e ele aconselhará o que você deve fazer a seguir. 
O médico irá calcular a fase da gravidez com base 
no primeiro dia da última menstruação.

• A concepção ocorre cerca de duas semanas antes do 
primeiro dia da próxima menstruação. O Indicador de 
semanas fornece uma estimativa de quando você 
concebeu.

• O Indicador de semanas é 92% preciso em detectar quando 
você concebeu. A estimativa é baseada no nível do hormônio 
de gravidez, hCG (Gonadotrofina coriônica humana) em sua urina. 
O nível de hCG varia em cada mulher, e portanto é possível que 
o Indicador de semanas forneça resultados enganosos 
ocasionalmente. A precisão do resultado 'Grávida'/'Não grávida' 
é acima de 99% quando testado a partir do dia em que a 
menstruação deve iniciar.

Resultados Tempo desde a concepção

Como interpretar os resultados

Seu resultado é Não grávida
Consulte a pergunta 12 nas 
Perguntas e respostas.

Como o médico calcula o tempo 
de gravidez (baseado em um ciclo 
de 28 dias)*

Seu resultado é Grávida e você 
concebeu há aproximadamente 
1-2 semanas atrás.

Seu resultado é Grávida e você 
concebeu há aproximadamente 
2-3 semanas atrás.

Seu resultado é Grávida
e você concebeu há mais de 
3 semanas atrás.

-

3-4 semanas

4-5 semanas

5+ semanas

•  Se estiver testando no dia em que a menstruação deve iniciar, você 

pode testar a qualquer horário para descobrir se está grávida.

•  Se estiver testando antes, do dia em que a menstruaçao deve 

iniciar use a primeira urina do dia.

•  Para obter um resultado exato do Indicador de semanas, você tem 

que usar a primeira urina do dia.

•  Evite tomar liquido em excesso antes de realizar o teste.

Leia este folheto com atenção antes de fazer um teste.
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*O médico calcula o tempo de gravidez a partir do primeiro dia da sua última menstruação, e não a partir de quando você concebeu.

Teste de gravidez
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Erros do teste
Leia a seção "Erros do teste" se você usou o Medidor de teste 
e o display não mostra nenhum dos resultados nesta página.
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Meu teste diz que eu estou grávida, mas 
eu não acho que concebi na data em que 
o Indicador de semanas indica.  Isso é 
possível?  O Indicador de semanas é 92% 
preciso quando o teste usa a primeira urina 
do dia. Alguns medicamentos ou condições 
médicas podem afetar o resultado.  Consulte a 
pergunta 5.   
Eu testei ontem e o resultado foi 
'Grávida'. Eu testei hoje novamente, 
e de acordo com o Indicador de semanas, 
o número de semanas desde que eu 
concebi diminuiu.  O que eu devo fazer?  
O nível de hCG flutua enquanto ele aumenta, 
portanto é possível que o Indicador de semanas 
forneça resultados inesperados se você testar 
em dias consecutivos. Teste novamente em 5 
dias e, se os resultados do Indicador de 
semanas ainda mostrarem que o número de 
semanas desde que você concebeu diminuiu, 
consulte a pergunta 11.
Eu testei uma semana atrás e o resultado 
foi 'Grávida'. Eu testei novamente, 
e de acordo com o Indicador de semanas, 
o número de semanas desde que eu 
concebi diminuiu. O que eu devo fazer?  
Se você testou de acordo com as instruções, 
usando a primeira urina do dia em ambas as 
ocasiões, e o Indicador de semanas deu 
resultados inesperados, consulte seu médico.

Meu teste indica 'Não grávida'. O que eu 
devo fazer?  Você pode não estar grávida, ou o 
seu nível de hormônio da gravidez ainda não 
está alto o suficiente para ser detectado, ou 
então você calculou errado o dia em que a sua 
menstruação deve iniciar.
• Se você testou muito cedo, teste novamente 
 no dia em que a menstruação deve iniciar.
• Se o primeiro dia da menstruação já passou, 
 teste novamente em 3 dias.  Se o teste der 
 o resultado 'Não grávida' e você ainda não 
 menstruou, consulte o seu médico. 

ERROS DO TESTE  
Erro do livro - um erro ocorreu 
durante o teste.  Pode ser que:
• O Coletor de amostras absorvente 
 não foi mantido apontando para baixo ou 
 o Medidor de teste não ficou na horizontal 
 depois que a urina foi aplicada.
• A quantidade de urina aplicada foi excessiva 
 ou insuficiente.
Você deve testar novamente usando um novo 
teste, tomando o cuidado de seguir as 
instruções.

Erro de espaço vazio
O teste não funcionou como 
esperado. Pode ser que as instruções 
de uso não foram seguidas. Você precisará 
realizar outro teste. Siga as instruções de uso 
com atenção.

DESCARTANDO O SEU TESTE  
Remova a bateria antes de descartar o Medidor 
de teste. O descarte da bateria deve ocorrer 
conforme o esquema de reciclagem apropriado. 
Para remover, insira uma moeda na fenda e gire 
para abrir a  parte  posterior do Medidor de 
teste. Se a bateria não estiver visível, deslize 
o suporte na direção da seta para ajudar na 
remoção. Cuidado: Não desmonte, recarregue 
ou descarte as baterias no fogo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS  
Como o Teste de gravidez Clearblue 
DIGITAL funciona?  Quando você está 
grávida, seu corpo produz o hormônio da 
gravidez hCG (Gonadotrofina coriônica 
humana). A quantidade de hCG em seu corpo 
aumenta nas fases iniciais da gravidez.  
Clearblue pode detectar quantidades 
minúsculas desse hormônio em sua urina (a 
sensibilidade do teste é de 25 mUI/mL ). Com 
base no nível de hCG na sua urina, o Indicador 
de semanas fornece uma estimativa de quando 
você concebeu.

Qual é a precisão do Teste de gravidez 
Clearblue DIGITAL para detectar a 
gravidez?  O Teste de gravidez Clearblue 
DIGITAL tem precisão acima de 99% em testes 
de laboratório para detectar se você está 
grávida ou não, quando usado no dia em que a 
menstruação deve iniciar.  Se você testar antes 
do dia em que a menstruação deve iniciar e 
obter o resultado 'Não grávida', ainda há uma 
chance de que você esteja grávida. Consulte a 
pergunta 4.
Qual é a precisão do Indicador de 
semanas do Teste de gravidez Clearblue 
DIGITAL?  O Indicador de semanas é 92% 
preciso em detectar quando você concebeu. 
A estimativa é baseada no nível do hCG em sua 
urina. O nível de hCG varia em cada mulher e, 
portanto, é possível que o Indicador de 
semanas forneça resultados enganosos 
ocasionalmente. Se você testar mais de 
6 semanas depois da concepção, o Indicador 
de semanas pode dar resultados inesperados. 
Isso ocorre porque o nível de hCG na urina é 
muito alto para o teste fornecer uma estimativa 
exata do tempo desde a concepção.

Quando eu posso testar com o Teste de 
gravidez  Clearblue DIGITAL?  O Teste de 
gravidez Clearblue DIGITAL pode ser usado até 
4 dias antes de sua menstruação iniciar. Se 
você testar antes do dia em que a menstruação 
deve iniciar e obter o resultado ‘Não grávida’, 
ainda há uma chance de que você esteja 
grávida. Consulte no gráfico abaixo os 
resultados do teste clínico do Teste de gravidez 
Clearblue DIGITAL com amostras do início da 
gravidez.

Se o resultado for 'Não grávida' e ainda existe 
suspeita de gravidez Consulte a pergunta 12.
Para saber o dia em que a menstruação deve iniciar, 
calcule a duração do seu ciclo habitual contando o 
número de dias desde primeiro dia da menstruação 
até o dia antes que a próxima menstruação se inicia.
• Se você tiver ciclos irregulares, conte o seu ciclo 
 mais longo nos últimos meses antes de fazer o 
 teste.
• Se você não tem ideia de qual é o dia em que a 
 menstruação deve iniciar, recomendamos não 
 testar menos de 19 dias depois da última vez 
 em que você teve relação sexual sem proteção.

Algum medicamento ou condição médica 
pode afetar o resultado?
• Leia sempre as instruções do fabricante do 
 medicamento que você está tomando antes 
 de fazer o teste.
• Medicamentos para fertilidade contendo hCG 
 podem dar resultados enganosos (geralmente, 
 esses medicamentos são injetados e testar logo 
 após a administração pode dar um falso resultado 
 'Grávida').
• Outras terapias de fertilidade (como citrato de 
 clomifeno), analgésicos e contraceptivos 
 hormonais (por exemplo, pílula anticoncepcional) 
 não devem afetar o resultado.
• Se você deixou de usar recentemente a 
 contracepção hormonal ou faz terapias de 
 fertilidade com por exemplo o citrato de 
 clomifeno, sua menstruação pode ser irregular 
 e isso fará você testar muito cedo.
• Se você engravidou recentemente, (mesmo que a 
 gravidez não tenha ido até o final), pode obter um 
 resultado 'Grávida' falso.
• Se você está na menopausa ou se aproximando, 
 pode obter um resultado 'Grávida' falso, embora 
 não esteja grávida.  Em um estudo com mulheres 
 perimenopáusicas e menopáusicas não grávidas, 
 testadas com lotes diferentes do Teste de gravidez 
 Clearblue DIGITAL , em média 0,2% dos 
 resultados foram 'Grávida', com uma faixa de 0% 
 a 0,5% para lotes diferentes. Todos os resultados 
 falsos eram de mulheres acima de 50 anos.
• Gravidez ectópica e cistos ovarianos podem dar 
 resultados enganosos.
• Uma gravidez com múltiplos fetos e a gravidez 
 ectópica podem dar resultados enganosos do 
 Indicador de semanas.
• A perda natural da gravidez pode ocorrer nas 
 primeiras fases.  Se você teve um resultado 
 'Grávida' é possível que mais tarde descubra 
 que não está grávida, devido à perda natural da 
 gravidez.  Nessas circunstâncias, o Indicador de 
 semanas pode dar resultados inesperados.
Se você tiver resultados inesperados, converse com 
o seu médico.

Eu usei o teste, mas o símbolo Espere não 
apareceu.  O que significa isso?  O teste não 
funcionou corretamente. Consulte Erros do teste.
Eu usei o teste, mas nenhum resultado 
apareceu no display.  O que significa isso?  
O resultado deve aparecer no display dentro de 
3 minutos. Se nenhum resultado aparecer, consulte 
Erros do teste. 
Meu teste diz que eu estou grávida.  O que 
eu devo fazer?  Se o seu resultado for 'Grávida' 
consulte o seu médico e ele aconselhará o que 
você deve fazer a seguir. O Indicador de semanas 
é apenas uma estimativa de quando a concepção 
ocorreu. O médico irá calcular a fase da gravidez 
com base no primeiro dia da última menstruação. 
A concepção ocorre cerca de duas semanas antes 
do primeiro dia da próxima menstruação.

1

Teste precoce
Clearblue recomenda que você teste a partir do dia 
em que a menstruação deve iniciar. No entanto, 
o hormônio de gravidez aumenta rapidamente no 
início da gravidez e o Teste de gravidez Clearblue 
DIGITAL pode ser usado para testar até 4 dias 
antes do dia em que a menstruação deve iniciar. 
Nos testes clínicos com amostras do início da 
gravidez, Clearblue DIGITAL Teste de gravidez 
apresentou os resultados a seguir:

Número de dias antes do 
dia em que a menstruação 
deve iniciar

% de amostras de mulheres 
grávidas que apresentam o 
resultado 'Grávida'

- 1 - 2 - 3 - 4

98% 97% 86% 55%

Aparelho para uso caseiro.  Para uso em diagnóstico in vitro apenas.  Não previsto para uso interno.  Usar uma 
única vez.  Mantenha fora do alcance de crianças.  Deixar atingir a temperatura ambiente durante 30 minutos antes 
de testar, se armazenado refrigerado.  Não usar se a embalagem de papel laminado que contém o Medidor de teste 
estiver danificada.  Não usar o Medidor de Teste após a data de validade.  Este produto contem baterias. 
Descarte conforme os regulamentos locais.

Autoteste para orientação de gravidez sem fins diagnósticos.

Composição: cada teste contém anticorpo monoclonal anti-beta hCG, anticorpo monoclonal anti-alfa TSH, 
IgG de cabra anti-coelho, IgG de coelho e partículas de látex.

Dados obtidos a partir de estudos disponíveis em www.clearblue.com.br/referenciasbibliograficas
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 Fabricado por: Alere (Shanghai) Diagnostics Co. Ltd, 151 Libing Road, 
 Zhangjang Hi-Tech Park, Pudong District, Shanghai 201203, PR China para 
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 
1213 Petit-Lancy, Genebra, Suíça.
© 2019 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.  
Todos os direitos reservados.
Clearblue é uma marca registrada. 

0800 047 4467
As chamadas são gratuitas de telefones fixos, mas as chamadas de 
celulares podem ser cobradas; verifique com sua operadora. Se 
nenhum consultor que fale português estiver disponível, você pode falar 
conosco em inglês ou com a ajuda de um tradutor. Tenha em mãos os 
números de lote, da embalagem externa e interna. As chamadas são 
gravadas para fins de treinamento e controle de qualidade.

www.clearblue.com

DIGITAL

Fabricante

Aparelho de diagnóstico 
médico in vitro

Limite de temperatura
2ºC - 30ºC.

Usar até

Não reutilizeCódigo do lote

IMPORTADOR: MANDALA BRASIL Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda. Av. 
Horácio Racanello Filho, nº 5570, salas 502, 1201 e 1202, Ed. São Bento, Zona 07, Maringá/PR, 
CEP: 87020-035. CNPJ: 09.117.476/0001-81
Responsável Técnico: Rafaela Bonchoski Siolin - CRF/PR 29240 Registro ANVISA nº: 80686360215



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.04667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


