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Test Narkodiag Marihuana (test do oznaczania z moczu)
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Wyrób do samodzielnego zastosowania:
wyłącznie do diagnostyki in vitro
przeznaczony do użytku zewnętrznego
po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z
lekarzem

Szybki test paskowy NarkoDiag Marihuana-Test jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania THC w moczu
występującym w stężeniu granicznym 50 ng/ ml.
NarkoDiag Marihuana Test jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu paska testowego
w próbce moczu i odczytaniu po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku
testowym.
Zawartość opakowania:

Pasek testowy
Instrukcja użycia

Potrzebne materiały nie znajdujące się w opakowaniu:
Zegar z sekundnikiem
Pojemnik na mocz

Dawkowanie

Instrukcja użycia testu:
Próbka moczu
Próbka moczu musi być pobrana do czystego i suchego pojemnika.

Może być wykorzystana próbka pobrana o każdej porze dnia.
Przechowywanie próbki:
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Próbki moczu mogą być przechowywane w temperaturze od 2-8°C do 48 godzin przed badaniem. W celu przedłużonego
przechowywania próbki mogą być zamrożone i przechowywane poniżej -20°C. Zamrożone próbki powinny być
odmrożone i wymieszane przed testem.
Przed wykonaniem testu doprowadź torebkę foliową z paskiem testowym oraz próbkę moczu do temperatury pokojowej
(15-30°C). Wyjmij pasek testowy ze szczelnie zamkniętej torebki i wykorzystaj go jak najszybciej do badania.
Zanurz pasek pionowo w próbce z moczem na 10-15 sekund. Zanurz pasek zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na
pasku testowym (do wysokości linii falistych oznaczonych na pasku testowym MAX) w próbce moczu. Nie przekraczaj
linii strzałek (MAX). Zobacz rysunek poniżej.

Połóż pasek testowy na płaskiej, nie wchłaniającej powierzchni, włącz zegar i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
Odczytaj wynik po 5 minutach.

UWAGA: Nie należy odczytywać wyniku po 10 minutach, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić
obraz przeprowadzonego testu.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

