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Test narkotykowy Multi test z moczu 1 sz
 

Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Multi Test Narkotykowy to sprzęt medyczny, który jest produktem wieloparametrowym, który można łatwo i szybko wykonać w
warunkach domowych, nie mając specjalistycznych odczynników czy też profesjonalnej aparatury diagnostycznej. Multi Test
Narkotykowy może być pomocny przy prewencji uzależnień i kontrolowaniu osób, których zachowanie budzi wątpliwości oraz w razie
potrzeby wdrożenia działań zaradczych, zanim te osoby wpadną w poważny nałóg.

Na co jest Multi Test Narkotykowy? Wskazaniem do stosowania produktu jest wykrywanie substancji odurzających w moczu
pobranym od pacjenta. Jeden Multi Test Narkotykowy pozwala wykryć aż 6 rodzajów narkotyków w moczu danej osoby jednocześnie.
To przydatne narzędzie diagnostyczne pozwala wykryć ślady przyjmowania kokainy, amfetaminy, morfiny, heroiny, a także marihuany
oraz haszyszu. Substancje aktywne zawarte na niezależnych paskach testowych wchodzą w reakcje z narkotykami lub ich
metabolitami, co można oznaczyć na teście w postaci prążków lub ich braku.

W opakowaniu znajdują się 4 paski testowe w jednej plastikowej obudowie Multi Test. W skład opakowania wchodzą 4 paski testowe,
które połączone są jedną, plastikową obudową. Paski te będą wystarczające, aby wykonać oznaczenie na obecność 6 narkotyków w
moczu – morfina i heroina wykrywane są na wspólnym pasku (MOR), podobnie jak haszysz z marihuaną (THC). Zanim pacjent przystąpi
do wykonania badania, powinien wnikliwie zapoznać się z instrukcją użytkowania Multi Testu Narkotykowego. Sprzęt diagnostyczny
należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Jak wykonać Multi Test Narkotykowy? Przed przystąpieniem do badania należy przygotować czysty pojemnik na mocz, a poza tym
potrzebny będzie zegarek. Należy pobrać do czystego pojemnika próbkę moczu o dowolnej porze dnia, a następnie bezpośrednio
przystąpić do wykonania Multi Testu Narkotykowego bądź przechowywać próbkę moczu w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. Jeśli
pacjent przechowuje mocz w lodówce, musi pamiętać, aby go ogrzać przed wykonaniem badania. W pobranej próbce moczu należy
zanurzyć paski testowe w taki sposób, aby ich dolna obudowa nie została zmoczona. Test powinien znajdować się w próbce moczu
przez około 15 sekund (aż pojawią się paski kontrolne w okienkach). Bardzo ważne, aby na tym etapie mocz nie dotknął krawędzi
obudowy testu. W kolejnym kroku należy umieścić test na płaskiej powierzchni i wstrzymać się z odczytywaniem wyniku na około 5
minut. Wynik nie powinien być też odczytywany w czasie przekraczającym 15 minut od badania, gdyż może być niewiarygodny.
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Wynik dodatni Multi Testu jest wtedy, gdy w strefie kontrolnej pojawia się barwny prążek – wynik świadczy o wykryciu substancji
odurzającej w próbce. Wynik ujemny to natomiast obecność dwóch prążków (w strefie kontrolnej i testowej) – taki wynik świadczy o
niewykryciu substancji odurzającej w moczu. Możliwy jest też wynik nieważny, czyli brak jakiegokolwiek prążka lub jedynie prążek w
strefie testowej – jest to wskazanie do wykonania nowego badania z nowym testem i nową próbką moczu.

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