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Diago-HP -test do wykrywania zakaż. bakterią Helicobacter
pylori
 

Cena: 29,95 pln

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Opis produktu
 

Diago-HP - test do wykrywania zakażenia bakterią Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią bytującą w błonie śluzowej żołądka, mogącą pozostawać w żołądku do końca życia pacjenta.
Do zakażenia bakterią H. pylori dochodzi zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Zakażenie to przebiega najczęściej bezobjawowo. Może
być ono przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a nawet raka żołądka.
 
Diago-HP test ma na celu wykazanie obecności specyficznych przeciwciał bakterii H. pylori we krwi. Jeżeli przeciwciała są obecne w
organizmie to wynik testu będzie pozytywny. 

Właściwości:

- prosty - do samodzielnego wykorzystania w domu o kazdej porze dnia
- wiarygodny - dokładność ponad 98%
- szybki - wynik w ciągu 15min.

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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Zawartość opakowania testu:

płytka testową i pipeta 
fiolka roztworu testującego 
jałowa igła automatyczna do nakłucia palca 
wacik nasączony alkohole
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