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Test ciążowy płytkowy Hydrex 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
 

Opis
Wyrób medyczny do samokontroli

Cechy

dokładność laboratoryjna 99,9 %

Stosowanie
Wykonanie badania
1. Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem.
2. Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka na płytce testowej.
3. Wynik testu odczytaj po czasie 2 do 5 minut na płytce testowej. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze minutę. Nie
bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Interpretacja wyników testu
Wynik ujemny (brak ciąży)
Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik testu wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.
Wynik dodatni (ciąża)
Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama, słabsza lub silniejsza
niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.
Wynik nieważny
W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć
badanie używając nowego testu ciążowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

Przeciwwskazania
Przechowywać z dala od dzieci
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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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