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Test ciążowy pink super czuły strumieniowy
 

Cena: 3,49 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 Strumieniowy to sprzęt medyczny przeznaczony do domowego wykrywania hormonu hCG w próbce
moczu kobiety. Test wyróżnia się wysoką czułością 10 mlU/ml, a przy tym jest prosty do wykonania w warunkach domowych, bez
konieczności posiadania dodatkowych odczynników czy też specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Test Ciążowy Pink Super
Czuły Strumieniowy pozwala już na wykrycie wczesnej ciąży.

Na co jest Test Ciążowy Pink Super Czuły Strumieniowy? Wskazaniem do wykonania testu jest samobadanie w przypadku podejrzenia
ciąży lub w przypadku uzasadnionych obaw, że mogło do niej dojść. Test dobrze wykonać, jeśli miesiączka nie pojawi się w
spodziewanym terminie. Jest poza tym wskazany, jeśli para stara się o dziecko i na bieżąco monitoruje efekty tego starania się. Test
można też wykonać przy pierwszych objawach ciąży, poza tym jest wskazany, jeśli kobieta współżyła bez zabezpieczenia bądź z
zabezpieczeniem o wątpliwej jakości w okolicach dni płodnych. Zasada działania testu opiera się na oznaczaniu hormonu hCG, czyli
gonadotropiny kosmówkowej, którego poziom w organizmie kobiety (również w jej moczu) rośnie już na wczesnym etapie ciąży.

W opakowaniu znajduje się jeden Test Ciążowy Pink Super Czuły Strumieniowy. W skład opakowania wchodzi 1 test strumieniowy oraz
środek pochłaniający wilgoć, a także zrozumiała instrukcja wykonania testu, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do
badania, aby móc wykonać je prawidłowo. Wykonanie testu w warunkach domowych jest bardzo proste, więc każda kobieta powinna
sobie z tym poradzić. Jak wykonać Test Ciążowy Pink Super Czuły Strumieniowy? Należy otworzyć foliową torebkę zabezpieczającą
test strumieniowy przed zawilgoceniem, a następnie wyrzucić środek pochłaniający wilgoć. Następnie należy zdjąć nasadkę testu
strumieniowego oraz skierować jego końcówkę pod strumień moczu na minimum 10 sekund. Jeśli kobieta woli, może też zebrać mocz
do czystego naczynia, a następnie wspomnianą końcówkę testu strumieniowego zanurzyć w moczu na ponad 10 sekund. Po
wspomnianym czasie należy wyjąć test z moczu oraz ponownie zabezpieczyć jego końcówkę nasadką. Test należy położyć na poziomej
powierzchni, a następnie należy odczekać chwilę do pojawienia się barwnych prążków.

Jak interpretować wynik, jaki daje Test Ciążowy Pink Super Czuły Strumieniowy? Wynik testu należy odczytać w czasie 1-4 minuty od
zanurzenia końcówki w moczu. Nie należy interpretować wyniku, gdy minie ponad 10 minut od wykonania badania. Wynik ujemny jest w
momencie pojawienia się na teście wyłącznie jednego paska w polu kontrolny C – w tej sytuacji kobieta prawdopodobnie nie jest w ciąży
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lub wykonała test za szybko bądź nieprawidłowo. Wynik pozytywny Testu Ciążowego Pink Super Czuły Strumieniowy to natomiast dwa
barwne prążki – jeden w strefie kontrolnej C i drugi w strefie testowej T – taki wynik wskazuje, że z dużym prawdopodobieństwem
pacjentka jest w ciąży. Brak prążków na teście lub wyłącznie prążek w strefie testowej T to wynik nieważny – należy wówczas
powtórzyć badanie.

Opis
Wyrób medyczny do samokontroli

Wiarygodny
Dokładność testu odpowiada badaniu laboratoryjnemu w ponad 99 %

Prosty
Wystarczy skierować test pod strumień moczu

Szybki
Wynik już po 1 minucie

Wygodny test strumieniowy
Nie wymaga zbierania moczu do pojemnika!

Cechy

wykrywa ciążę 6 dni wcześniej
dokładność laboratoryjna 99 %
Konsumencki Lider Jakości 2021

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

1. Wprowadź końcówkę testu pod strumień moczu na 10 sek.
2. Odczekaj 1-4 minut i odczytaj wynik
3. Jeden prążek - nie jesteś w ciąży
4. Dwa prążki - jesteś w ciąży

Przeciwwskazania
Przechowywać z dala od dzieci

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

Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1434

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