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Test narkotykowy Amfetamina strip x 1 szt
 

Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny Test Narkotykowy Amfetamina Strip w postaci szybkiego, domowego testu paskowego to produkt, który pozwala na
otrzymanie wyniku zaledwie w 5 minut od wykonania badania. Test paskowy jest bardzo prosty w użyciu i wyróżnia się wysoką
czułością – można go bez trudu wykonać nawet w warunkach domowych. Na co jest Test Narkotykowy Amfetamina Strip?
Wskazaniem do stosowania sprzętu medycznego jest wykrywanie amfetaminy w ludzkim moczu. Test Narkotykowy Amfetamina Strip
pozwala na wykrycie w moczu amfetaminy w czasie 1-3 dni od jej zażycia. Test paskowy ma czułość 1000 ng/ml i wiarygodny jest w
99% przypadków.

Test Narkotykowy Amfetamina Strip działa dzięki reakcji immunologicznej. Amfetamina zawarta w moczu pacjenta reaguje z
naniesionymi na pole testowe paska składnikami aktywnymi. W efekcie badania pojawiają się zabarwione prążki lub prążek, ewentualnie
nie pojawiają się wcale. Wynik ujemny to dwa paski (jeden w polu testowym i jeden w polu kontrolnym) – wskazuje na brak wykrycia
amfetaminy w badanej próbce moczu. Wynik dodatni to jeden pasek, który pojawi się w strefie kontrolnej (bez pojawienia się paska w
strefie testowej) – wynik ten świadczy o wykryciu amfetaminy w próbce moczu. Wynik nieważny to natomiast brak jakiegokolwiek
paska lub jedynie pasek w strefie testowej – wówczas zaleca się ponowne wykonanie testu z wykorzystaniem nowego zestawu
Amfetamina Strip. Wynik ujemny nie oznacza, że pacjent nie przyjmuje narkotyków. Szereg substancji dostępnych na rynku może
zamaskować wynik. Test może też wyjść negatywnie u osoby przyjmującej amfetaminę, jeśli zostanie wykonany zbyt późno.

W opakowaniu znajduje się 1 Test Narkotykowy Amfetamina Strip. W skład opakowania wchodzi 1 test paskowy diagnostyczny, a także
środek pochłaniający wilgoć, a oprócz tego instrukcja obsługi. Aby móc prawidłowo wykonać test, niezbędne będzie przygotowanie
zegarka oraz czystego naczynia na próbkę moczu. Przed zastosowaniem domowego Testu Narkotykowego Amfetamina Strip należy
wnikliwie zapoznać się z dołączoną do opakowania instrukcją, a następnie postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

Jak wykonać badanie, wykorzystując Test Narkotykowy Amfetamina Strip? Oznaczenie można szybko, prosto i wiarygodnie wykonać
nawet w warunkach domowych. Do przeprowadzenia badania konieczne będzie pobranie świeżej próbki moczu. Mocz należy pobrać do
czystego pojemnika i wykonać badanie od razu, a jeśli z jakiegoś powodu nie będzie to możliwe, należy umieścić pojemnik z moczem w
lodówce i przechowywać go do 48 godzin. Jeśli mocz będzie przechowywany w lodówce, przed wykonaniem badania należy ocieplić go

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/test-narkotykowy-amfetamina-strip-x-1-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

do temperatury pokojowej. Badanie polega na zanurzeniu paska testowego w pobranej od pacjenta próbce moczu w taki sposób, aby nie
przekroczyć linii ze słowem „Max”. Pasek należy trzymać w próbce moczu przez 15 sekund, po czym należy go wyjąć i położyć na
płaskiej powierzchni na 5 minut. Po tym czasie można odczytać wynik. Wyniki odczytane po 15 minutach od wykonania testu nie są już
wiarygodne.

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