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Test Menopauza płytkowy x 2 szt
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny Test Menopauza płytkowy x 2 szt. jest produktem przeznaczonym do samobadania, który można wykonać w
warunkach domowych, bez konieczności używania dodatkowych odczynników i sprzętu diagnostycznego.

Na co jest Test Menopauza płytkowy x 2 szt.? Wskazaniem do wykonania testu jest określenie poziomu hormonu FSH w moczu. Test
wykrywa w moczu hormon FSH, jeśli jego stężenie wynosi 25 mlU/ml lub więcej. Wynik testu pojawia się zaledwie w 3 minuty od
przeprowadzenia badania i ma postać kolorowych prążków. Wynik dodatni Testu Menopauza płytkowego x 2 szt. wskazuje na wykrycie
w moczu hormonu FSH w stężeniu 25 mlU/ml lub więcej, co wskazuje, że jego stężenie w organizmie jest wyższe niż normalnie. Dodatni
wynik badania może wskazywać, że kobieta jest w stadium perimenopauzy lub będzie wskazywać, że menopauza już się u niej pojawiła.
Wskazaniem do wykonania badania są nieregularne miesiączki i objawy, które mogą wiązać się ze zmianami hormonalnymi w okresie
przekwitania, w tym np. złe samopoczucie.

W opakowaniu znajdują się 2 sztuki Testu Menopauza płytkowego. W skład opakowania wchodzą testy o dokładności wynoszącej
99,9%. Kobieta regularnie miesiączkująca, która obserwuje u siebie objawy przekwitania, powinna wykonać pierwszy test w pierwszym
tygodniu swojego cyklu miesiączkowego, a konkretnie w dniach 2–7 swojego cyklu menstruacyjnego. Pierwszy dzień cyklu
menstruacyjnego to zawsze pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego. Drugi ze znajdujących się w zestawie testów należy wykonać
równo tydzień po wykonaniu pierwszego badania. Jeśli natomiast pacjentka miesiączkuje nieregularnie, a między jej poszczególnymi
miesiączkami pojawiają się dłuższe przerwy, a przy tym obserwuje u siebie objawy przekwitania, może wykonać pierwszy test
znajdujący się w opakowaniu w dowolnym dniu miesiąca, a następnie wykonać test ponownie po dokładnie tygodniu od wykonania
pierwszego badania.

Jak wykonać Test Menopauza płytkowy? By prawidłowo przeprowadzić badanie, należy wcześniej przeczytać instrukcję dołączoną do
opakowania. Zaleca się wykorzystanie próbki porannego moczu, ponieważ w nim znajduje się najwięcej hormonu FSH. Mocz należy
pobrać do czystego pojemniczka. Następnie przy pomocy dołączonej do opakowania pipetki należy nakropić 3 krople moczu na okienko
płytki testowej. Wynik badania można interpretować już po 5 minutach, ale jednocześnie nie powinien być interpretowany po czasie
dłuższym niż 10 minut, bo wówczas może być już niewiarygodny.
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Jak interpretować wynik, jaki daje Test Menopauza płytkowy? Dodatni wynik badania to 2 prążki na płytce testowej, czyli prążek w polu
C (kontrolny) i prążek w polu T (testowy). W tym przypadku poziom FSH w próbce moczu był wyższy od normalnego, co może
wskazywać na perimenopauzę. Jest to wskazanie do konsultacji z lekarzem. Wynik negatywny Testu Menopauza płytkowego to tylko
jeden prążek w polu kontrolnym C. Wynik ujemny to również bardzo mała intensywność paska T w stosunku do paska C. Taki wynik
oznacza, że w danym cyklu prawdopodobnie nie ma podwyższonego FSH.

Charakterystyka

Menopauza Test jest szybkim testem wykrywającym w moczu hormon FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym. Badanie
najlepiej wykonywać z pierwszego porannego moczu, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu FSH. Wynik w postaci barwnych
prążków pojawia się w ciągu ok. 3 minut. Wynik dodatni oznacza, że poziom hormonu FSH jest wyższy niż normalnie i możesz
być w stadium perimenopauzy lub że menopauza już wystąpiła. Dla pewności wykonujemy drugi test. Z przeprowadzonych
badań klinicznych wynika, że dokładność testu Menopauza Test wynosi 99,9%.
Jeśli miesiączkujesz regularnie, ale obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy użyć w
pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego, tzn. w czasie od 2-go do 7-go dnia twojego cyklu. Dla przypomnienia - 1-szy dzień cyklu
jest pierwszym dniem krwawienia miesięcznego. Badanie drugim testem z opakowania należy wykonać dokładnie tydzień
później.
Jeśli miesiączkujesz nieregularnie (między miesiączkami występują nawet dłuższe przerwy) i obserwujesz u siebie objawy
przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy wykonać w dowolnym dniu miesiąca i powtórzyć badanie przy użyciu
drugiego testu z opakowania dokładnie tydzień później.

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