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Vitam, test ciążowy płytkowy, szybki, czuły, 1 sztuka
 

Cena: 3,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

VITAM TEST CIĄŻOWY PŁYTKOWY - 1 SZTUKA
WIARYGODNOŚĆ TESTU PONAD 99%

Vitam Test ciążowy płytkowy to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu pojawiają się w
ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu, a sam test można stosować już po 10 dniach po stosunku.

Właściwości:

Test ciążowy płytkowy Vitam jest niezwykle prosty do samodzielnego wykonania. Jest przy tym czuły – wykrywa hCG przy stężeniu 25
mlU/ml. Gonadotropina kosmówkowa (hCG) to hormon wytwarzany przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i pojawia się
w moczu już we wczesnej fazie ciąży. Test zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. W momencie
zakroplenia próbki moczu do miejsca na próbkę moczu na płytce testowej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez
membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawia się kolorowa linia. Jego 
wiarygodność wynosi 99%. Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę i może być stosowany o każdej porze dnia. Co ważne - jest
szybki. Wynik uzyskasz już w 3-5 minut. W zestawie znajduje się 1 test oraz 1 pipeta. Produkt jednorazowego użytku.

Prosty - do samodzielnego wykonania.

Czuły - wykrywa hCG przy stężeniu 25 mlU/ml.

Wiarygodny - wiarygodność testu wynosi 99%.
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Dokładny - potrafi wykryć już 6 dniową ciążę.

Szybki - wynik w ciągu 3-5 minut.

W zestawie - 1 test, 1 pipeta.

Sposób użycia:

Celem przeprowadzenia badania wyjmij test z foliowego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu. Następnie wypakuj pipetę oraz test
ciążowy, który należy położyć na płaskiej poziomej powierzchni.

Zanurz końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu. Ściskając szeroką część pipety nabierz próbkę moczu.

Trzymając pipetę z próbką moczu pionowo nad okienkiem na próbkę moczu umieść w nim dokładnie 4 krople moczu.

Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie. Nie mniej jednak, aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 minuty.

Uwagi:

Nie odczytywać wyniku po 5 minutach.

Producent: Diagnosis, ul. Gen. W. Andersa 38A,15-113 Białystok.
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