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Helicobacter test z krwi x 1 szt
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny Helicobacter Test z Krwi to domowy test jednorazowego użytku, który jest prosty do wykonania i bezbolesny. Na co
jest Helicobacter Test z Krwi? Wskazaniem do stosowania tego typu sprzętu medycznego jest diagnostyka zakażenia Helicobacter
pylori w warunkach domowych. Test umożliwia wykrywanie przeciwciał swoistych dla bakterii H. pylori.

W opakowaniu znajduje się 1 Test z Krwi Helicobacter. W skład opakowania wchodzą elementy niezbędne do przeprowadzenia takiego
testu w domu bez dostępu do specjalistycznych sprzętów i odczynników oraz, by móc wykonać test z krwi na obecność H. pylori. W
opakowaniu można znaleźć test w szczelnie zamkniętej kopertce aluminiowej oraz sterylny nakłuwacz z plastikową pipetką, która służy
do pobierania krwi z palca oraz pojemnik z roztworem. Przed użyciem sprzętu medycznego należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną
do opakowania ulotką, gdzie krok po kroku opisano prawidłową procedurę przeprowadzania badania w warunkach domowych. Test z
Krwi Helicobacter umożliwia wykonanie oznaczenia H. pylori we krwi, a wynik badania widoczny jest zaledwie po 15 minutach od
wykonania oznaczenia.

Jak prawidłowo wykonać Test z Krwi Helicobacter? Przed przystąpieniem do badania należy dokładnie umyć i osuszyć ręce. Należy
przygotować również środek do odkażenia opuszka palca (może być to np. wacik nasączony alkoholem), ręcznik papierowy i zegarek.
Następnie należy przygotować wszystkie elementy testu w zasięgu ręki, dbając o czystość otoczenia, w którym przeprowadzane będzie
badanie. Należy wyjąć płytkę testową i postawić na poziomej powierzchni oraz przygotować nakłuwacz, pipetę i pojemnik z roztworem.

Testu z Krwi Helicobacter nie trzeba wykonywać na czczo – po przygotowaniu potrzebnych akcesoriów można przystąpić do badania.
By to zrobić, należy zdezynfekować opuszek palca i odczekać chwilę, aż powierzchnia skóry będzie sucha. Następnie należy nakłuć
zdezynfekowany obszar opuszka palca nakłuwaczem, przyciskając go do skóry. Po nakłuciu palca pojawi się krew – można skierować
opuszek w dół lub lekko go docisnąć, aby zebrać odpowiednią ilość krwi (duża kropla). Następnie należy użyć plastikowej pipetki, którą
zaleca się zbliżyć do kropli krwi – dzięki siłom kapilarnym pipetka sama „naciągnie” krew. Gdy pipetka wypełni się do zaznaczonego
poziomu, należy przenieść jej zawartość na pole testowe. Po odczekaniu aż płytka testowa wchłonie krew należy nakropić pole testowe
trzema kroplami roztworu z butelki. Płytkę następnie należy zostawić w pozycji poziomej na 15 minut, po czym można odczytać wynik.
Wyniku nie należy odczytywać po czasie dłuższym niż 30 minut.
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Jak analizować wyniki Testu z Krwi Helicobacter? Wynik dodatni to 2 prążki na płytce (pola C+T) – wykryto przeciwciała anty-H. pylori.
Wynik ujemny to 1 prążek na płytce (pole C) – nie wykryto przeciwciał anty-H. pylori. Wynik nieważny to brak prążków na płytce lub 1
prążek na polu T płytki – badanie należy powtórzyć na nowym teście diagnostycznym.

Charakterystyka

Helicobacter pylori to bakteria, która przyczynia się do poważnych stanów zapalnych błony śluzowej żołądka, mogących
przekształcić się w chorobę wrzodową, a nawet raka żołądka.
Helicobacter TEST pozwala na wykrycie przeciwciał IgG, które występują w organizmach ludzi zakażonych tą niebezpieczną
bakterią. Według danych statystycznych, w krajach rozwijających się nawet 70 procent populacji jest jej nosicielem.
Helicobacter pylori przez wiele lat może pozostawać w uśpieniu, by nagle zaatakować. Jednak jej wczesne wykrycie pozwala
przeprowadzić skuteczną terapię antybiotykową, dzięki której mamy szansę na wyleczenie. Objawami zakażenia mogą być m.
in.: zaparcia, mdłości, wzdęcia, zgaga, bóle brzucha.
Test wyposażony jest w bezbolesny nakłuwacz
Test wykonuje się z krwi z palca
Test wykrywa przeciwciała IgG
Wynik testu odczytuje się w czasie 15 minut

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