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LabHome Strep A'Lert test z wymazu z gardła do wykrywania
anginy bakteryjnej x 1 szt
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent VEDA.LAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Test na anginę STREP A’LERT® wykrywa w wymazie z gardła bakterie Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A) -
odpowiedzialne za ponad 95% przypadków anginy (infekcji gardła i migdałków o podłożu bakteryjnym).

Działanie:

Szybki test na paciorkowce to metoda diagnostyczna używana również przez lekarzy do szybkiej identyfikacji bakterii w gardle.
Test Strep A umożliwia uzyskanie wyniku na poziomie badania laboratoryjnego w czasie rzeczywistym (10 minut) w warunkach
domowych.
Pozytywny wynik testu oznacza, że w próbce wymazu z gardła wykryto antygeny bakterii S.pyogenes i infekcja ma podłoże
bakteryjne – wskazana jest konsultacja z lekarzem. Natomiast wynik negatywny przemawia za zapaleniem gardła o podłożu
wirusowym.

Stosowanie: 

Test wykonuje się z wymazu pobranego z gardła i migdałków za pomocą wymazówki z bawełnianą końcówką.
Pobranie materiału do badania jest nieinwazyjne i bezbolesne, dlatego jest również stosowane u dzieci.
Próbka pobrana za pomocą wymazówki jest przenoszona do probówki, do której dodaje się płyny ekstrakcyjne (1 oraz 2). Po
inkubacji można usunąć wymazówkę.
W płynie pozostałym w probówce zanurza się pasek testowy. Po 10 min można odczytać wynik.

Zawartość opakowania:

aluminiowa, szczelna torebka zawierająca 1 pasek testowy
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steryna wymazówka
sterylna, drewniana szpatułka
butelka z płynem ekstrakcyjnym 1
butelka z płynem ekstrakcyjnym 2
pusta probówka ekstrakcyjna
statyw piankowy
instrukcja użytkowania

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