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AccuSperm test płodności dla mężczyzn określający
stężenie plemników 1 szt
 

Cena: 97,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BIOVENA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny AccuSperm to test płodności dla mężczyzn. Określa stężenie plemników w spermie w warunkach domowych, bez
konieczności dostępu do specjalistycznego sprzętu, skomplikowanych metod badawczych czy odpowiednich odczynników. Test jest
łatwy w wykonaniu, a jego wynik można poznać już po 5 minutach od wykonania badania. AccuSperm wyróżnia się wysoką
dokładnością, która sięga 98%. Test jest nieinwazyjny, a w dołączonej do opakowania ulotce szczegółowo opisano proces jego
przeprowadzenia krok po kroku.

Na co jest AccuSperm? Test płodności wykonuje się, by określić poziom stężenia plemników w spermie mężczyzny, dzięki czemu
można oszacować jego płodność i w przypadku słabego wyniku wdrożyć działania zaradcze. Produkt może przydać się między innymi
parom bezskutecznie starającym się o dziecko. Może również znaleźć zastosowanie w diagnostyce in vitro. W krótkim czasie określa,
czy stężenie plemników w spermie danego mężczyzny mieści się w normie, czy jest zbyt niskie. W ten sposób redukuje stres związany z
pozostawaniem w niewiedzy i jednocześnie może dać sygnał, by skonsultować się z lekarzem w sprawie wyniku niezgodnego z
oczekiwaniami.

W opakowaniu znajduje się 1 zestaw do wykonywania testu AccuSperm. W skład zestawu wchodzi 1 test płytkowy AccuSperm, 1 kubek
na nasienie, 1 butelka z roztworem buforowym oraz 1 plastikowa strzykawka przeznaczona do przenoszenia nasienia, a także ulotka, z
którą należy się zapoznać w celu prawidłowego przeprowadzenia badania.

Jak przeprowadzić test AccuSperm? Wyrób medyczny przeznaczony jest do samodzielnego wykonania testu w warunkach domowych.
Najlepszy moment na wykonanie testu AccuSperm to 2–7 dni od ostatniego wytrysku. Należy pilnować tego czasu, gdyż próbka spermy
pobrana przed upływem 2 dni lub więcej niż 7 dni od ostatniego wytrysku może wpływać na wyniki badania. Próbka nasienia powinna
być zebrana w całości do dołączonego do zestawu pojemnika na spermę. Po zebraniu próbki pojemnik z nasieniem należy umieścić na
płaskiej powierzchni. Badanie powinno się przeprowadzić w czasie nie późniejszym niż 3 godziny od pobrania nasienia. Przed badaniem
należy wstrząsnąć próbką i pozostawić ją na 20–60 minut, by nasienie stało się rzadkie. Po tym czasie powinno się pobrać strzykawką
0,1 ml nasienia i przenieść je do butelki z roztworem buforowym. Butelka musi być dokładnie zakręcona, a jej zawartość – wymieszana.
Butelkę należy odstawić na 2 minuty, a następnie odkręcić ją i wkropić 2 krople mieszaniny spermy i roztworu na płytkę testową. Po
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5–10 minutach można odczytać wynik testu AccuSperm. Wynik pozytywny to dwa paski (C+T), a negatywny to 1 pasek (C). Wynik
nieważny to brak pasków lub jedynie pasek w obszarze T.

Wyrób medyczny AccuSperm przeznaczony jest jedynie do użytku zewnętrznego, a jego negatywny wynik nie powinien być traktowany
jako pretekst do tego, by nie stosować żadnej metody antykoncepcji. Nie należy również korzystać z testu płytkowego, którego
opakowanie zostało uszkodzone.

Wskazania i działanie
AccuSperm test płodności dla mężczyzn określający stężenie plemników jest szybkim testem do wykrywania ilościowego stężenia
plemników w spermie ludzkiej, jako pomoc w określaniu stanu płodności mężczyzny.

Test płodności dla mężczyzn określający stężenie plemników.
Test domowego użytku.
Wygodny i dyskretny.
Wynik po 5 minutach.
Dokładność 98 %.
Oznacza prawidłowy oraz niski poziom plemników.
Zawartość zestawu testowego:

test płytkowy - 1 szt.
kubek na nasienie - 1 szt.
butelka roztworu buforowego - 1 szt.
plastikowa strzykawka do przenoszenia nasienia - 1 szt.
ulotka

Przeciwwskazania
Nie do użytku wewnętrznego. Nie należy stosować jako środek antykoncepcyjny. Nie stosować w przypadku uszkodzenia saszetki z
testem płytkowym.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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