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BABYCHECK-1 WB TEST CIĄŻOWY Z KRWI 98%
DOKŁADNOŚĆ
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ZBADAJSIE

Opis produktu
 

LABHOME BABYCHECK - 1 WB TEST CIĄŻOWY Z KRWI - 1 TEST
ULTRACZUŁY 98% DOKŁADNOŚĆ

Test BABYCHECK-1 WB jest profesjonalnym testem ciążowym do wykrywania obecności hormonu hCG w krwi. Test hCG w krwi jest
bardziej czuły i dokładny niż rutynowe testy z moczu. Test ciążowy z krwi jest stosowany również przez profesjonalistów - szpitale,
laboratoria i lekarzy. Pozytywny wynik testu oznacza ciąże (norma hCG zgodna z rekomendacjami WHO).

Test można wykonać o każdej porze dnia

Stosowany we wszystkich szpitalach we Francji

Na wynik testu nie wpływa ilość spożywanych płynów

Wykonanie testu:

1. PRZYGOTOWANIE ZESTAWU

Wyciągnij z opakowania wszystkie elementy testu. Następnie rozerwij aluminiową saszetkę i wyjmij płytkę testową oraz pipetę do
pobrania krwi.

Przygotuj nakłuwacz nie dotykając przycisku uwalniającego:

Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza - nie ciągnij!

Następnie kontynuuj przekręcanie (2-3 obroty), zdejmij i wyrzuć szarą nakrętkę

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/babycheck-1-wb-test-ciazowy-z-krwi-98-dokladnosc.html
https://www.drogeriakrokus.pl/babycheck-1-wb-test-ciazowy-z-krwi-98-dokladnosc.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

2. WYKONANIE TESTU

Za pomocą nakłuwacza pozyskaj kroplę krwi.

Pobierz krew do pipety (nie ściskaj wybrzuszenia pipety!), przyłóż koniec pipety do kropli krwi, która swobodnie będzie migrować
do linii wyznaczonej na pipecie.

Przenieś pobraną krew do butelki z diluentem i wymieszaj.

Nanieś 4 krople do dołka próbkowego na płytce testowej.

3. ODCZYTANIE WYNIKU

Po 5 min odczytaj wynik testu zgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Zawartość opakowania:

1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: 1 płytkę testową, 1 plastikową pipetę, 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.

1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1 ml diluentu.

1 sterylny lancet ( nakłuwacz) do pobierania krwi.

1 ulotka z instrukcją użytkowania.

Dystrybutor: ZBADAJSIE Sp. z o.o., Norwida 1/2, 48-300 Nysa.
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