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Test ciążowy strumieniowy Stream 1 szt
 

Cena: 9,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Na co jest test ciążowy strumieniowy Stream? To wyrób medyczny przeznaczony do wczesnego wykrywania ewentualnej ciąży.
Przeznaczony do użytku dla kobiet, które w szybki i wygodny sposób chcą potwierdzić prawdopodobieństwo ciąży. Test ciążowy
strumieniowy Stream to szybki test diagnostyczny do jakościowego wykrywania w moczu hormonu o nazwie gonadotropina
kosmówkowa (hCG). Jego obecność pozwala stwierdzić prawdopodobną ciążę. Działanie testu polega na wykorzystaniu przeciwciał w
tym monoklonalnych. Wyrób medyczny w postaci testu ciążowego strumieniowego Stream jest niezwykle czuły, dzięki czemu pozwoli
wykryć ciążę już na jej wczesnym etapie. Test można wykonać już pierwszego dnia bez miesiączki. Test jest wiarygodny – jego
dokładność pokrywa się z badaniami laboratoryjnymi w 99,9%.

Jaki jest sposób użycia testu ciążowego strumieniowego Stream? Jest on skonstruowany w oparciu o metodą strumieniową. Dzięki
temu nie jest konieczne użycie pipet czy zbiorniczków, które bywają niewygodne i uciążliwe w użyciu. W pudełku znajduje się szczelnie
zamknięte opakowanie aluminiowe z testem i pochłaniaczem wilgoci oraz instrukcja obsługi. Nie należy używać testu, jeśli opakowanie
aluminiowe jest otwarte lub naderwane. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Aby użyć wyrobu medycznego
Stream, wystarczy zdjąć zatyczkę i odsłonić końcówkę absorpcyjną. Test należy złapać za rączkę, a końcówkę absorpcyjną skierować
pod strumień moczu. Końcówka musi zostać całkowicie zamoczona. W związku z tym, że w godzinach porannych stężenie hormonu
hCG w moczu jest największe, poleca się wykonywanie testu właśnie o tej porze dnia. Następnie należy położyć test na płaskiej
powierzchni. Okienko, na którym można odczytać wynik, powinno być skierowane ku górze. Wynik można odczytać po 3 minutach. W
zależności od stężenia hormonu pozytywny wynik może pojawić się już po minucie od pobrania próbki.

Wynik testu ciążowego strumieniowego Stream pojawia się w postaci jasnoróżowych pasków w obszarze kontrolnym i testowym.
Obszar kontrolny oznaczony jest literą C, natomiast obszar testowy literą T. Jak prawidłowo interpretować wyniki? Wynik pozytywny
oznaczają dwie różowe kreski pojawiające się zarówno w obszarze kontrolnym, jak i testowym. Taki obraz oznacza
prawdopodobieństwo ciąży. Wynik negatywny to jedna różowa kreska w obszarze kontrolnym i brak kreski w obszarze testowym –
oznacza to prawdopodobny brak ciąży. Wynik nieważny jest w przypadku braku jakiejkolwiek różowej kreski – zarówno w obszarze
kontrolnym, jak i testowym. Za wynik nieważny uznajemy również sytuację, w której różowa kreska pojawia się tylko w obszarze
testowym. Wówczas należy wykonać kolejny test.
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Podczas interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę środki ostrożności. Test strumieniowy, podobnie jak inne testy diagnostyczne, 
nie jest ostatecznym potwierdzeniem diagnozy. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji medycznych powinna poprzedzać konsultacja z
lekarzem. Test może dać wynik fałszywie pozytywny w przypadku przyjmowania leków zawierających hormon hCG. Również niektóre
stany chorobowe, jak np. torbiel jajnika lub ciąża pozamaciczna, mogą wpływać na stężenie poziomu hormonu hCG i zafałszować wynik
testu. Na wynik nie powinny wpływać: doustne środki antykoncepcyjne, hormony, leki przeciwbólowe ani alkohol.

Aby zachować funkcje testu ciążowego strumieniowego Stream, należy przechowywać go w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno
stosować testu po upływie terminu ważności ani w przypadku rozerwania opakowania aluminiowego. Po otwarciu należy niezwłocznie
wykonać test. Bez aluminiowego opakowania test narażony jest na działanie wilgoci, co może spowodować jego zniszczenie. Test jest
jednorazowego użytku, nie wolno zatem używać go ponownie. Po wykonaniu autodiagnozy test ciążowy strumieniowy Stream należy
wyrzucić, traktując go jako potencjalnie skażony. Test służy tylko do użytku zewnętrznego. Nie wolno go połykać. Wyrób medyczny
Stream należy trzymać z daleka od dzieci.

Charakterystyka

Test ciążowy jest jakościową analizą szybkiej immunologii będącą w stanie wykryć hormon zwany gonadotropiną kosmówkową
(hCG) w moczu. W ten sposób możemy stwierdzić prawdopodobną ciążę, gdyż hormon ten nie znajduje się u kobiet nie
będących w ciąży.
Test wykorzystuje kombinację przeciwciał, łącznie z przeciwciałami monoklonalnymi hCG, mogąc wybiórczo wykryć wysokie
poziomy hCG.
Test wykonujemy umieszczając końcówkę absorpcyjną bezpośrednio w strumieniu moczu. Z uwagi na fakt, iż pierwszy mocz w
ciągu dnia ma najwyższe stężenie, najlepszym momentem na wykonanie testu są godziny poranne.
Wynik widoczny po 3 minutach. W zależności od stężenia hCG w moczu, wynik pozytywny można zauważyć po upływie 1
minuty.
Wysoka czułość: test można wykonywać od pierwszego dnia braku menstruacji.
Dokładność 99,9%.
Przewidziane zastosowanie: wczesne wykrycie ewentualnej ciąży.

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