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Pink Test Super Czuły - Test ciążowy strumieniowy do użytku
domowego
 

Cena: 12,60 pln

Opis słownikowy

Producent Hydrex Diagnostics

Opis produktu
 

PINK Test Strumieniowy Super Czuły to szybki test ciążowy o wysokiej precyzji, służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny
kosmówkowej (hCG) − hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Czułość testu wynosi 10 mlU/ml, a dokładność według danych producenta ponad 99,9 %.

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje
się w czasie 1-4 minut.

Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka porannego moczu, który jest najlepszy do badania ponieważ zawiera on najwięcej hormonu
hCG. Zasada działania testu ciążowego opiera się na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi
przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test.

Test ciążowy PINK Test Strumieniowy Super Czuły przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie
zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności. Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

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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Jak wykonać badanie:

- Tuż przed badaniem otworzyć kopertkę z testem i wyjąć z niej test strumieniowy. W kopertce znajduje się również środek
pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.

- Zdjąć nasadkę z testu, nie wyrzucać jej i skierować jego końcówkę pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund (można również
zebrać mocz do czystego i suchego naczynia i zanurzyć w nim sama końcówkę testu na 10 sekund).

- Po wyjęciu końcówki z badanego moczu, założyć na niego nasadkę i umieścić go na poziomej powierzchni, tak aby widoczne były
obydwa okienka testu.

- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C. Odczekać do pojawienia się w barwnych
prążków.

- Wynik testu odczytać można po 1-4 minutach od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu.

- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.

Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

 

 

Zawartość opakowania:

- test strumieniowy w szczelnie zamkniętej kopertce (ze środkiem pochłaniającym wilgoć)

- instrukcja

 

Jak interpretować wynik testu:

Wynik dodatni (ciąża)

Na płytce testowej pojawiają się dwa wyraźne paski: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążków nie ma znaczenia.
Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży. W celu potwierdzenia wyniku testu należy udać się do lekarza.

Wynik ujemny (brak ciąży)
Na teście pojawia się prążek kontrolny C, nie pojawia się prążek testowy T. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

Wynik niejednoznaczny
W przypadku, gdy na płytce nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny, należy wtedy
powtórzyć badanie używając nowego testu postępując według instrukcji użycia.
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