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Test Helicobacter Antygen test z kału x 1 szt
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny Test Helicobacter Antygen to test z kału, który można przeprowadzić w warunkach domowych bez dostępu do
specjalistycznych urządzeń lub odczynników, a wynik badania można otrzymać w zaledwie 10 minut. Na co jest Helicobacter Antygen
Test z Kału? Wskazaniem do zastosowania produktu jest diagnostyka Helicobacter Pylori. Może być to zasadne m.in. w przypadku
niewiadomego pochodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych lub w celach kontrolnych po właściwej terapii. Helicobacter Antygen
Test z Kału jest nieinwazyjną metodą badania, dzięki czemu można go łatwo wykonać nie tylko u osób dorosłych, ale i u dzieci. Jeśli
pacjent przeprowadzi test prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta, może liczyć na jego czułość powyżej 99,9%.

W opakowaniu znajduje się 1 szt. sprzętu medycznego Helicobacter Antygen Test z Kału. W skład opakowania produktu wchodzi
wszystko, co jest niezbędne, aby móc w warunkach domowych przeprowadzić badanie z kału na obecność antygenów H. pylori. W
opakowaniu można znaleźć płytkę testową, która jest szczelnie zapakowana w folię aluminiową oraz pojemnik zawierający roztwór
ekstrakcyjny i specjalny pojemnik z aplikatorem, który umożliwia prawidłowe pobranie próbki. Przed wykonaniem badania należy
wnikliwie zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, gdzie opisano dokładnie procedurę prawidłowego przeprowadzania testu.

W jaki sposób wykonać Helicobacter Antygen Test z Kału? Przed badaniem i po jego wykonaniu należy dokładnie umyć ręce. Należy
przygotować zegarek oraz chusteczkę higieniczną. Następnie należy pobrać próbkę kału do czystego pojemnika (może być to dowolna
pora dnia). Bezpośrednio po pobraniu próbki kału należy przystąpić do wykonania testu. W tym celu zaleca się przygotowanie pojemnika
do pobierania próbek – należy trzymać go niebieską nakrętką ku górze i białą w dół. Niebieską nakrętkę należy potem odkręcić i
aplikatorem pobrać próbkę kału z trzech różnych miejsc (umieszczając ją na głębokości około 1 cm kału). Następnie należy wprowadzić
aplikator z próbką kału do pojemnika zawierającego roztwór ekstrakcyjny i po dokładnym zamknięciu wymieszać. Na płytkę testową
wyjętą z aluminiowego opakowania należy nanieść próbkę testową. W tym celu należy odkręcić białą nakrętkę pojemnika, a następnie
używając chusteczki należy złamać końcówkę pojemnika oraz nanieść na płytkę testową 3 krople mieszaniny kału i roztworu
ekstrakcyjnego. Płytkę należy zostawić na płaskiej powierzchni na 10 minut, po czym można odczytać wynik. Wyniku badania nie
powinno się odczytywać po czasie dłuższym niż 20 minut.

Jak interpretować wyniki badania przeprowadzonego z pomocą Helicobacter Antygen Test z Kału? Pojawienie się na płytce dwóch
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pasków (pola C i T) to wynik dodatni, który oznacza wykrycie antygenów H. pylori w kale. Pojawienie się jednego paska w polu C to wynik
ujemny, który oznacza, że antygeny bakterii nie zostały wykryte. Wynik nieważny to natomiast brak pasków lub jedynie pasek w polu T –
wówczas zaleca się wykonanie badania ponownie.

Charakterystyka

Helicobacter Antygen TEST do doskonałe narzędzie do domowej diagnostyki, które pozwala na szybkie wykrycie antygenów H.
pylori w kale. Bakteria ta odpowiedzialna jest za liczne problemy z układem pokarmowym, powodując takie choroby jak
nowotwory żołądka czy jelit.
Test ten ze względu na nieinwazyjny rodzaj pobrania próbki szczególnie zalecany jest dla dzieci.
Badanie z wykorzystaniem Helicobacter Antygen TEST wskazane jest zarówno dla osób, które cierpią na niewiadomego
pochodzenia dolegliwości jelitowo -żołądkowe, jak i dla pacjentów ze stwierdzoną już obecnością bakterii H.pylori w organizmie,
które poddały się terapii.
Test z zastosowaniem antygenów umożliwia zbadanie skuteczności podjętej kuracji leczniczej, jednak jego wiarygodny wynik
uzyskuje się dopiero po upływie min. 4-5 tygodni od jej zakończenia.
Względna czułość i względna swoistość testu wynoszą ponad 99,9%
Test wykonuje się z kału
Wynik testu odczytuje się w czasie 10 minut

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