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Test ciążowy bobo-test płytkowy x 1 szt
 

Cena: 15,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Test ciążowy Bobo-test płytkowy to sprzęt medyczny przeznaczony do samobadania w warunkach domowych. Test daje wyniki po
upływie zaledwie 3–5 minut od przeprowadzenia badania i można wykonać go już po 10 dniach od stosunku, który mógłby prowadzić
do ciąży. Test ciążowy Bobo-test płytkowy wyróżnia się wysoką czułością.

Na co jest Test ciążowy Bobo-test płytkowy? Wskazaniem do stosowania tego sprzętu medycznego jest sprawdzenie, czy kobieta
zaszła w ciążę po odbytym stosunku w okolicach dni płodnych. Zasada działania testu opiera się na oznaczeniu poziomu hormonu hCG
w próbce moczu. To hormon, który jest wytwarzany po zapłodnieniu przez komórki rozwijającego się łożyska. Na podstawie niewielkich
ilości hormonu hCG można wykryć wczesną ciążę. Hormon hCG, czyli ludzka gonadotropina kosmówkowa, jest wykrywany przez Test
ciążowy Bobo-test płytkowy już przy stężeniu 25 mlU/ml.

W opakowaniu znajduje się 1 sztuka Testu ciążowego Bobo-test płytkowy. W skład opakowania wchodzi test płytkowy i pipetka oraz
instrukcja prawidłowego wykonania badania. Przed przystąpieniem do wykonania testu należy zapoznać się z treścią instrukcji
dołączonej do opakowania. Jeśli minęło już 10 dni od stosunku, ale nie pojawił się jeszcze termin spodziewanej miesiączki, test należy
przeprowadzić z wykorzystaniem próbki porannego moczu. Jeśli natomiast minął już termin spodziewanej miesiączki, kobieta może
przeprowadzić test w dowolnej porze dnia.

Jak wykonać Test ciążowy Bobo-test płytkowy? Do przeprowadzenia testu będzie potrzebny zegarek i czysty pojemnik na mocz. Test
należy przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Zaleca się pobranie próbki moczu do czystego pojemnika.
Następnie można wyjąć płytkę testową z foliowego opakowania, po czym należy pobrać pipetką niewielką ilość moczu z pojemnika i
nakropić 3–4 krople moczu na okienko testowe płytki, pilnując, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza. Płytkę testową należy
pozostawić na 3–5 minut, po czym można odczytać wynik badania. Jak interpretować wynik, jaki daje Test ciążowy Bobo-test płytkowy?
Wynik pozytywny to 2 prążki na płytce testowej – jeden w polu kontrolnym C i drugi w polu testowym T, nawet jeśli linie nie są tak samo
intensywne. Wynik ten oznacza, że z wysokim prawdopodobieństwem kobieta jest w ciąży. Wynik negatywny Testu ciążowego Bobo-
test płytkowy to tylko jedna linia w polu kontrolnym C.
W tym przypadku prawdopodobnie kobieta nie jest w ciąży lub wykonała test za wcześnie, lub jej mocz był zbyt rozcieńczony. Wynik jest
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nieważny, jeśli na teście nie wyjdzie żadna linia lub pojawi się tylko linia w polu T. Taki wynik wymaga przeprowadzenia nowego badania
z wykorzystaniem nowej próbki moczu i nowego testu.

Testu nie powinno się wykonywać, jeśli minęła podana na opakowaniu data ważności. Niewykorzystany Test ciążowy Bobo-test
płytkowy wymaga przechowywania w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go przed działaniem światła słonecznego. Produkt
nie może być zamrażany i należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

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