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Bobo-test płytkowy test ciążowy do użytku domowego
 

Cena: 6,90 pln

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Opis produktu
 

 

Płytkowy test Bobo-test to szybki w użyciu i dokładny test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) −
hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym Bobo-test jest proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w
czasie 5 minut.

Test można wykonać już po 10 dniach od stosunku.

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone lub minął jego termin przydatności.

Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

 

Zawartość opakowania:

- 1 płytka testowa

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- 1 pipetka

- instrukcja użytkowania

 

 

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej
hormonu hCG.

- Zebrać próbkę moczu do suchego i czystego pojemnika (nie jest dołączony do zestawu).

- Wyjąć test i pipetkę z foliowej torebki.

- Za pomocą pipetki pobrać próbkę moczu.

- Pipetkę trzymać pionowo ok 1cm nad okienkiem SAMPLE (S) i umieścić w nim 3-4 krople moczu, uważać żeby nie powstały pęcherzyki
powietrza.

- Po upływie 3-5 minut odczytać wynik testu .

- Zużyty test wyrzucić.

 

 

Jak interpretować wynik testu:

 

Wynik pozytywny (ciąża)
W okienku kontrolnym testu (C) i w okienku testowym (T) pojawiły się linie, nie ma znaczenia że któraś z nich będzie miej wyraźna. Po
otrzymaniu wyniku pozytywnego należy się skonsultować z lekarzem, który potwierdzi wynika testu.

Wynik ujemny (brak ciąży)
Linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C).

Wynik niejednoznaczny
Wynik jest nieważny kiedy w ciągu 5 minut pojawi się tylko linia w okienku testowym (T) a nie pojawi się w okienku kontrolnym (C) lub
kiedy nie pojawi się żadna linia ani w okienku testowym (T) ani w kontrolny (C).
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