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Test ciążowy pink super czuły płytkowy 1 szt
 

Cena: 3,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Test ciążowy Pink super czuły płytkowy to sprzęt medyczny wyróżniający się wysoką czułością, którego zadaniem jest wykrywanie
gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbce moczu kobiety. Wyrób ma postać wygodnego w zastosowaniu testu płytkowego o
czułości 10 mlU/ml oraz dokładności, która według badań klinicznych wynosi 99,9%. Ze względu na swoją wysoką czułość test może
być przeprowadzony już po 6 dniach od momentu zapłodnienia, choć najlepiej jest wstrzymać się z wykonaniem testu aż do dnia
następującego po przewidywanym terminie miesiączki.
Na co jest Test ciążowy Pink super czuły płytkowy? Wskazaniem do wykorzystania produktu jest podejrzenie ciąży lub kontrola w
przypadku starania się o dziecko. Wykonanie testu ciążowego jest wskazane, jeśli kobieta współżyła w okolicy dni płodnych bez
zabezpieczenia lub stosowała zabezpieczenie o wątpliwej jakości. Produkt może być pomocny również w przypadku par starających się
o powiększenie rodziny.
Opakowanie zawiera jeden test ciążowy Pink super czuły płytkowy oraz plastikowa pipetka do pobierania moczu. Dodatkowo w pudełku
znajduje się również zrozumiała instrukcja użycia produktu, która krok po kroku przeprowadzi pacjentkę przez kolejne etapy wykonania
badania oraz wskaże prawidłowy sposób interpretacji wyniku, jaki daje test ciążowy Pink super czuły płytkowy. Test płytkowy wyróżnia
się wysoką precyzją diagnostyczną.
Jak wykonać test ciążowy Pink super czuły płytkowy? Do wykonania testu ciążowego potrzebna będzie próbka moczu. Próbkę do
badania najlepiej pobierać z porannego moczu, gdyż wówczas stężenie hCG będzie największe. Do badania nie potrzeba dużej ilości
moczu – może być on pobrany bezpośrednio ze strumienia do pipetki lub najpierw do czystego pojemnika, a potem z pojemnika do
pipetki. Przy wykonywaniu testu należy kierować się wskazówkami podanymi w instrukcji dołączonej do opakowania. Mocz należy
pobrać do plastikowej pipetki, a potem nakropić 3 krople na pole testowe testu płytkowego. Następnie należy pozostawić test płytkowy
na 1 minutę na płaskiej powierzchni. Gdy upłynie wymagany czas, można przejść do interpretacji wyniku, chociaż dla potwierdzenia
warto poczekać 5 minut. Jednocześnie nie należy odczytywać wyniku testu po czasie przekraczającym 10 minut od wykonania badania.
Jak interpretować wynik, jaki daje test ciążowy Pink super czuły płytkowy? Interpretacja wyniku jest prosta. Jeśli na teście pojawią się
2 kreski, jedna w strefie kontrolnej C i druga w strefie T, wynik testu jest pozytywny, czyli wykryty poziom hCG może wskazywać na ciążę.
Pojawienie się na teście jedynie jednego paska w strefie C daje natomiast informację, że nie został wykryty odpowiedni poziom hCG,
więc prawdopodobnie kobieta nie jest w ciąży lub test został wykonany zbyt wcześnie, by poziom tego hormonu wzrósł do wykrywalnej
wartości. Jeśli natomiast nie pojawi się pasek w strefie C, bez względu na to, co pojawi się w strefie T, test jest nieważny i należy
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wykonać nowy test z nową próbką moczu.

Opis
Wyrób medyczny do samokontroli

Szybki
Wynik już po 1 minucie

Wiarygodny
Dokładność testu odpowiada badaniu laboratoryjnemu w ponad 99,9 %

Prosty w użyciu
Wystarczy nanieść 3 krople moczu na test

Bardzo czuły
Czułość testu 10 mlU/ml

Cechy

wykrywa ciążę 6 dni wcześniej
+ wygodny pojemnik na mocz
Konsumencki Lider Jakości 2020
dokładność laboratoryjna 99 %

Stosowanie
Przed wykonaniem badania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu!

1. Pobierz mocz do pipetki
2. Wprowadź 3 krople moczu na płytkę
3. Odczekaj 1-5 minut i odczytaj wynik
4. Jeden prążek - nie jesteś w ciąży
5. Dwa prążki - jesteś w ciąży

Przeciwwskazania
Przechowywać z dala od dzieci

Producent
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.

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