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Test narkotykowy THC STRIP x 1 szt
 

Cena: 11,65 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 narkotykowy THC Strip w postaci testu paskowego jest produktem, z którego można bez trudu skorzystać w
warunkach domowych, bez konieczności mania specjalistycznych odczynników czy też wykonywania skomplikowanych metod
analitycznych. Pozwala na otrzymanie wyniku zaledwie w 5 minut od wykonania oznaczenia, poza tym wyróżnia się dużą czułością i
wiarygodnością. Na co jest Test narkotykowy THC Strip? Wskazaniem do stosowania sprzętu medycznego jest wykrywanie obecności
w organizmie marihuany lub haszyszu. Test wykrywa kanabinoidy i ich metabolity w próbce moczu – jego czułość wynosi 50 ng/ml, a
wiarygodność sięga 99% przypadków. Obecność THC można wykryć w organizmie nawet przez 5-20 dni od zastosowania narkotyku.
Test narkotykowy THC Strip działa w prosty sposób, wykorzystując reakcję immunologiczną.

W opakowaniu znajduje się 1 jednorazowy domowy Test narkotykowy THC Strip. W skład opakowania wchodzi jednorazowy test
paskowy do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów w moczu, a także pochłaniacz wilgoci oraz instrukcja prawidłowego
przeprowadzenia testu, z którą należy się wnikliwie zapoznać, zanim pacjent przystąpi do wykonania badania. W jaki sposób
wykorzystać Test narkotykowy THC Strip? Konieczne będzie przygotowanie zegarka oraz czystego pojemnika na próbkę moczu. Należy
zebrać mocz do pojemnika – można zrobić to o dowolnej porze dnia. Dopuszczalne jest wykonanie testu w bezpośrednio pobranej
próbce, ale możliwe jest też umieszczenie pobranej próbki w lodówce i wykonanie oznaczenia w ciągu 48 godzin. Korzystając z próbki z
lodówki, należy przed badaniem ocieplić ją do temperatury pokojowej. Następnie w pobranej próbce moczu należy zanurzyć pasek
testowy, który ma Test narkotykowy THC Strip. Należy przestrzegać oznaczonej linii maksymalnego zanurzenia. Pasek powinien być
zanurzony w próbce moczu przez około 10-15 sekund, po czym należy go wyjąć i poczekać z odczytem wyniku około 5 minut. Należy
pilnować podanego czasu, ponieważ odczytanie wyników po 15 minutach nie będzie już wiarygodne.

Test narkotykowy THC Strip ma pasek testowy, na którym pojawiać się będą barwne prążki lub prążek, zależnie od obecności THC i
metabolitów w moczu bądź ich nieobecności. Wynik dodatni, który świadczy o obecności THC w próbce badanej, to obecność jednego
różowego prążka w strefie kontrolnej. Wynik negatywny to natomiast obecność dwóch pasków – jednego w polu testowym i jednego w
polu kontrolnym. Test może być też nieważny, a będzie mieć to miejsce, gdy na pasku nie pojawi się żaden prążek, ewentualnie w
sytuacji, gdy pojawi się tylko 1 prążek, ale na polu testowym.
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Test narkotykowy THC Strip pozwala na kontrolę narkotykową u osób dorosłych, młodzieży, a nawet w razie wyraźnych wskazań u
dzieci. W ten sposób można z wysoką skutecznością przeciwdziałać ewentualnym uzależnieniom oraz ich skutkom. W przypadku
pozytywnego wyniku należy obserwować osobę, od której próbka moczu była pobrana, a jeśli wynik będzie się powtarzać, a pacjent nie
leczy się medyczną marihuaną, warto poszukać pomocy medycznej zajmującej się uzależnieniami.

Charakterystyka

THC Strip to przeznaczony do domowego użytku paskowy test narkotykowy służący do wykrywania obecności marihuany lub
haszyszu w moczu.
Test charakteryzuje się czułością 50 ng/ml i w szybki sposób wykrywa kanabinoidy i metabolity zawarte w moczu osób
zażywających marihuanę lub haszysz. Badanie jest wiarygodne w ponad 99% przypadków.
Ważne, by pamiętać o tym, że THC utrzymuje się w organizmie człowieka przez 5-20 dni od przyjęcia narkotyku.
THC Strip test składa się z testu paskowego, który trzeba zanurzyć w próbce moczu, zebranej do suchego i czystego naczynia.
Zanurzenie paska testowego powinno trwać maksymalnie 10-15 sekund. Na wynik musimy poczekać ok. 5 minut. Czas w tym
badaniu należy ściśle kontrolować, dlatego niezbędny jest w tej sytuacji zegarek z sekundnikiem. Wyniki zinterpretowane po 15
minutach nie są już wiarygodne.

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