
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

LabHome Babycheck-1 WB test ciążowy z krwi pozyskanej z
nakłucia palca x 1 szt
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent VEDA.LAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny LabHome Babycheck-1 WB test ciążowy z krwi pozyskanej z nakłucia palca jest produktem, który pozwala na
wykonanie badania o każdej porze dnia, bez względu na ilość przyjmowanych płynów. Na co jest LabHome Babycheck-1 WB test
ciążowy z krwi pozyskanej z nakłucia palca? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest kontrola w przypadku podejrzenia
ciąży. Test jest ultraczuły i wykonuje się go nie z moczu, tylko z niewielkiej ilości krwi pobranej z opuszka palca. Produkt przeznaczony
jest do jednorazowego użytku. Wynik testu dostępny jest zaledwie po 5 minutach, a samo wykonanie badania jest bardzo proste i nie
wymaga posiadania dodatkowych odczynników czy też dostępu do sprzętu diagnostycznego.

W opakowaniu znajduje się jeden test ciążowy LabHome Babycheck-1 WB. W skład zestawu testowego wchodzi jedna płytka testowa i
plastikowa pipetka, a także 1 butelka z zakraplaczem, w której znajduje się 1 ml diluentu. Dodatkowo zestaw zawiera 1 sterylny lancet,
przeznaczony do nakłuwania opuszka palca w celu pobrania próbki krwi. W opakowaniu jest też ulotka, w której znajduje się
szczegółowa instrukcja wykonania testu. Wskazówki podane w instrukcji powinny być przestrzegane, gdyż tylko w ten sposób można
mieć pewność, że wynik badania jest wiarygodny.

Jak wykonać LabHome Babycheck-1 WB test ciążowy z krwi pozyskanej z nakłucia palca?  Zaleca się wykonywanie badania zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji. W pierwszej kolejności należy bardzo dokładnie umyć ręce. Następnie należy przygotować płytkę
testową i plastikową pipetkę, wyjmując je z foliowej torebki. Teraz można przygotować nakłuwacz. W tym celu nie dotykając przycisku
uwalniającego igłę, należy przekręcić szarą nakrętkę, aż zacznie oddzielać się od nakłuwacza – po całkowitym odkręceniu nakrętki
należy wyrzucić ją do kosza. W kolejnym kroku należy zdezynfekować opuszek palca wskazującego lub środkowego, po czym należy
docisnąć do opuszka lancet i nacisnąć jego przycisk uwalniający. Wówczas wysunie się lancet i nakłuje opuszek, po czym końcówka
lancetu samodzielnie się cofnie. Teraz należy masować opuszek palca, by pojawiła się krew, a następnie pobrać ją do plastikowej pipetki,
aż napełni ją do linii zaznaczonej na pipetce. Pobrana krew powinna być przeniesiona do dołka testowego, a następnie całość należy
zakroplić diluentem. Płytkę testową należy pozostawić na 5 minut, po czym można odczytać wynik. Nie należy odczytywać wyniku po
czasie przekraczającym 15 minut.
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Jak interpretować wynik LabHome Babycheck-1 WB test ciążowy z krwi pozyskanej z nakłucia palca? Wynik negatywny to wyłącznie
jedna kreska, która pojawi się na polu C. Wynik pozytywny to natomiast dwie kreski – jedna w polu C i jedna w polu T. Wynik pozytywny
oznacza, że poziom hCG jest równy lub wyższy 25 IU/L, co wskazuje na ciążę. Wynik nieważny to brak pasków lub wyłącznie pasek w
strefie T – w tej sytuacji należy wykonać nowy test, wykorzystując nową próbkę krwi.

Charakterystyka

Test można wykonać o każdej porze dnia
Stosowany we wszystkich szpitalach we Francji
Na wynik testu nie wpływa ilość spożywanych płynów

Sposób użycia

Umyj ręce mydłem i opłucz pod bieżącą, czystą wodą.
Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę.
Przygotuj nakłuwacz nie dotykając przycisku uwalniającego: przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od
nakłuwacza - nie ciągnij! Następnie kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzuć szarą nakrętkę.
Zdezynfekuj opuszek środkowego lub wskazującego palca dłoni. Aby zwiększyć ukrwienie pomasuj wybrany opuszek palca.
Mocno dociśnij lancet do zdezynfekowanej części opuszka, tak aby znajdował się w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Naciśnij
przycisk wysuwający lancet. Końcówka nakłuwacza schowa się automatycznie zapewniając bezpieczeństwo po jego użyciu.
Delikatnie masuj nakłuty opuszek palca, aby uzyskać krople krwi. Nie uciskając wybrzuszenia pipety, zbliż jej końcówkę do kropli
krwi. Krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej na pipecie - w miarę możliwości należy unikać wciągania do pipety
pęcherzyków powietrza.
Krew pobraną za pomocą pipety przenieś do dołka próbkowego, upewniając się, że cała objętość pobranej krwi trafiła do dołka.
Następnie do dołka próbkowego dodaj diluent.
Odczytaj wynik testu po 5 minutach. Nie interpretuj wyniku testu po 15 minutach.

Uwagi

Test jednorazowego użytku.
W przypadku wczesnej ciąży - test ciążowy z krwi pozwala uzyskać znacznie mniejszy odsetek wyników fałszywie negatywnych,
niż w przypadku testów z moczu.

Zawartość opakowania:

1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: płytkę testową, plastikową pipetę, saszetkę z pochłaniaczem wilgoci
1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1ml diluentu
1 sterylny lancet do pobierania krwi
1 ulotkę z instrukcją użytkowania

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