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CLEARBLUE CYFROWY TEST CIĄŻOWY ZE WSKAŹNIKIEM
TYGODNI 1szt.
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

A&D PHARMA

Opis produktu
 

CLEARBLUE CYFROWY TEST CIĄŻOWY ZE WSKAŹNIKIEM TYGODNIA CIĄŻY CB9 

WSKAZANIA:

Cyfrowy test ciążowy ze wskaźnikiem tygodnia ciąży CB9 Clearblue to jedyny test ciążowy, który oprócz samej informacji o zajściu w
ciążę (lub jej braku) pokazuje dodatkowo, jak wiele tygodni wstecz doszło do zapłodnienia. Przeznaczony do samodzielnego stosowania
w domu. Charakteryzuje się dokładnością w ponad 99% w wykrywaniu ciąży od pierwszego dnia spodziewanej miesiączki.

WŁAŚCIWOŚCI:
Clearblue Cyfrowy test ciążowy ze wskaźnikiem tygodnia ciąży CB9 na ekranie wskazuje tygodnie od zapłodnienia 1-2, 2-3 lub 3+ .
Lekarz może obliczyć wiek ciąży na podstawie pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a nie od poczęcia. Zapewnia wyniki 5 dni wcześniej
w porównianiu do spóźnionej miesiączki (4 dni przed oczekiwanym wystąpieniem miesiączki). Podczas testów laboratoryjnych
wskaźniki wykrywalności ciąży były następujace:

98% 1 dzień przed spodziewanym wystąpieniem miesiączki, 97% 2 dni przed, 90% 3 dni przed raz 65% 4 dni przed. Test został
wyposażony w zaawansowany cyfrowy wyświetlacz, który zapewnia dokładność i jednoznaczność uzyskanych wyników, eliminując tym
samym konieczność samodzielnej interpretacji barw, wskaźników, pasków czy innych środków wykorzystywanych w dostępnych na
rynku testach ciążowych innych producentów. Zapewnia więc jednoznaczne i proste w odczytaniu wyniki. Wysoka czułość testu
pozwala na otrzymanie wiarygodnych rezultatów już przed terminem miesiączki (jeśli jednak test przed spodziewanym terminem
miesiączki wyświetli wynik „nie w ciąży”, może to mimo wszystko oznaczać zajście w ciąże, ale stężenie hormonów w moczu nadal
może być nie wystarczająco wysokie do wykrycia przez test). Test jest łatwy w użyciu, z unikalną ikoną klepsydry, która sygnalizuje
proces przetwarzania informacji.

Interpretacja wyników:

Wskaźnik poczęcia informuje, ile tygodni przed użyciem testu doszło do poczęcia. Data poczęcia wypada około dwóch tygodni przed
terminem następnej miesiączki.

STOSOWANIE:

Umieść końcówkę z próbnikiem skierowaną do dołu w strumieniu moczu przez zaledwie 5 sekund. Uważaj, by nie zamoczyć pozostałej
części testera cyfrowego testu ciążowego. Możesz zamiast tego, zebrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika. Przytrzymaj
końcówkę z próbnikiem skierowaną do dołu w moczu przez zaledwie 20 sekund.
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Jeżeli chcesz, możesz z powrotem nałożyć nasadkę i położyć tester cyfrowego testu ciążowego na płaskiej powierzchni.

Trzymaj końcówkę skierowaną w dół lub połóż tester cyfrowego testu ciążowego na płasko, oczekując na wynik.

Podczas przeprowadzania testu nigdy nie trzymaj końcówki z próbnikiem do góry.

Po wykonaniu Testu ciążowego Clearblue ze Wskaźnikiem tygodnia ciąży zapali się symbol klepsydry oznaczający oczekiwanie w celu
potwierdzenia, że test jest realizowany. Gdy zniknie symbol oczekiwania, pojawi się wynik.

Twój końcowy wynik zostanie wyświetlony w ciągu 3 minut i pozostanie na wyświetlaczu przez ok. 24 godzin.
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