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HemoActive - Test do wykrywania krwi w kale
 

Cena: 18,00 pln

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Opis produktu
 

HemoActive - domowy test do wykrywania krwi utajonej w kale.

Choroby układu pokarmowego, żołądka, jelit tj. (nowotwory, polipy, wrzody) we wczesnym etapie mogą przebiegać bezobjawowo. Test
HemoActive wykrywa krew utajoną w kale, wcześniej ostrzegając o problemach jelitowych i żołądkowych wymagających opieki
medycznej (specjalistycznych badań medycznych)

 

Zawartość opakowania:

Zestaw zawiera 5 bibułek testowych w szczelnym opakowaniu, proszek kontrolny (positive Control) w foliowym opakowaniu oraz ulotkę
informacyjną i Kartę Wyników.

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/hemoactive-test-do-wykrywania-krwi-w-kale.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Właściwości:

- test HemoActive do wykrywania krwi utajonej w kale umożliwia wcześniejsze wykrycie oznak chorób żołądka oraz jelita grubego

- wykrycie krwi utajonej w kale za pomocą testu HemoActive umożliwia wcześniejsze podjęcie leczenia chorób żołądka oraz jelita
grubego takich jak owrzodzenia i nowotwory

- łatwy w użyciu  - przeprowadzenie testu wymaga jedynie wrzucenia bibułki do muszli klozetowej.

Polski Komitet Zwalczania Raka oraz specjaliści zalecają osobom po 45-tym roku życia przeprowadzenie testu raz w roku.
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