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NarkoDiag MultiTwist - test amfetamina, kokaina, marihuana,
opiaty
 

Cena: 43,00 pln

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Opis produktu
 

NarkoDiag MultiTwist - test amfetamina, kokaina, marihuana, opiaty

Zasada działania:

NarkoDiag MultiTwist jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na pobraniu próbki śliny przy użyciu
specjalnego próbnika dołączonego do zestawu testowego i odczytaniu po 10 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny
jest jako barwne linie na panelu testowym.

Przeznaczenie:

szybki test przesiewowy do jednoczesnego, jakościowego wykrywania: amfetaminy, metamfetaminy, kokainy, opiatów (morfiny,
heroiny), fencyklidyny, marihuany i haszyszu (THC) w ślinie ludzkiej.

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
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Właściwości:

- prosty - wystarczy pobrać próbkę śliny na próbnik
- szybki - wynik w ciągu 10 min
- bardzo czuły - do wykonania o każdej porze dnia

Zawartość opakowania:

- Płytka testowe   
- Kapturek    
- Próbnik 
- Taśma zabezpieczająca  
- Instrukcja użycia
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