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Uromedium - Podłoże do badania mikrobiologicznego moczu
 

Cena: 13,59 pln

Opis słownikowy

Producent Biomed

Opis produktu
 

Pojemnik do badania mikrobiologicznego moczu. Mocz przeznaczony do badania mikrobiologicznego to mocz poranny, pobrany ze
środkowego strumienia.

Przed oddaniem moczu do badania mikrobiologicznego należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

1. Wyjąć zestaw z woreczka foliowego. Odkręcić nakrętkę z umocowaną płytką i ostrożnie wyjąć z pojemnika tak, aby nie dotknąć
powierzchni płytki, brzegów czy wnętrza pojemnika.

2. Pierwszą partię moczu oddać poza pojemnik, a następnie nie przerywając oddawania moczu wypełnić przygotowany wcześniej
pojemnik.

3. Do pojemnika wypełnionego moczem zanurzyć płytkę (trzymając płytkę za nakrętkę) na okres około 4 sekund.

4. Wyjąć płytkę z pojemnika, odczekać kilka sekund, aż ścieknie nadmiar moczu z płytki. Mocz wylać z pojemnika. Nie dotykać płytki

5. Płytkę ponownie starannie umieść w pojemniku, zamknąć pojemnik dokręcając nakrętkę. Na załączoną etykietę wpisać nazwisko,
nakleić na pojemnik.

6. Jeżeli ilość moczu jest niewystarczająca do pełnego zanurzenia płytki, można wykonać posiew polewając moczem z pojemnika
powierzchnię płytki (obydwie strony)

7. Podobną technikę posiewu można zastosować, gdy mocz został pobrany do woreczka lub bezpośrednio z cewnika

8. W trakcie wykonywania tych czynności należy zwracać szczególną uwagę by nie dotykać płytki, jej brzegów i wnętrza pojemnika.

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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9. Pojemnik przed dostarczeniem do pracowni mikrobiologicznej może być przechowywany i transportowany w temperaturze pokojowej
(otoczenie).
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