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Pink, super czuły test ciążowy, strumieniowy, 1 sztuka
 

Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HYDREX DIAGNOSTICS

Opis produktu
 

PINK SUPER CZUŁY TEST CIĄŻOWY STRUMIENIOWY - 1 SZTUKA
WYKRYWA CIĄŻĘ 6 DNI WCZEŚNIEJ

Czułość diagnostyczna testu na poziomie 10ml/U

Dokładność ponad 99,9%

Test można przeprowadzić już 6 dni od zapłodnienia

Wynik otrzymujemy już po upływie 1-5 minut

Pink Strumieniowy Super Czuły jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny
kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu Pink Strumieniowy Super Czuły została
ustawiona na 10 mIU/ml.

Zasada działania testu ciążowego oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi
przeciwciałami anty-hCG, które zostały naniesione na test.

Wykonanie badania testem Pink Strumieniowy Super Czuły jest bardzo proste, wystarczy końcówkę testu skierować pod strumień
moczu, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym uzyskuje się w czasie 1-4 minut.
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Sposób użycia:

Test ciążowy Pink Strumieniowy Super Czuły to wysoce precyzyjne, jednorazowe, domowe badanie, którego przeprowadzenie jest
bardzo szybkie i proste.

Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test strumieniowy i zapoznaj się z
jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

Zdejmij nasadkę i skieruj końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund. Można również zebrać mocz do
suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na co najmniej 10 sekund samą końcówkę testu.

Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałóż z powrotem nasadkę i umieść test na poziomej powierzchni tak, aby
widoczne były obydwa okienka testu. Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C
testu. Odczekaj, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.

Wynik testu odczytaj po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu.

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

Wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut nie należy brać pod uwagę.

Interpretacja wyniku:

Wynik ujemny (brak ciąży) - Wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T. Taki
wynik w 99,9% oznacza, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.

Wynik dodatni (ciąża) - Wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowe, a więc
zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia.
Taki wariant wynikowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, udaj się do
lekarza specjalisty.

Wynik nieważny - Wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy
testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego
instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania:

1 foliowa kopertka zawierająca: 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć.

1 instrukcja używania wyrobu.

Uwagi:

W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.

Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.

Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
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Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.

Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.
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