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Test ciążowy HCG płytkowy APTEO, 1 szt.
 

Cena: 6,72 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Szybki w użyciu, jednorazowy test ciążowy płytkowy o czułości 10 mIU/ml wykrywający gonadotropinę kosmówkową hCG - hormon
produkowany po zapłodnieniu przez komórki rozwijającego się łożyska w moczu.
Wyrób daje czytelny wynik (1 linia – brak ciąży lub wynik nieważny, 2 linie – ciąża) w ciągu 5 minut.

Produkt przeznaczony do samodzielnego stosowania do diagnostyki in vitro.
Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać instrukcję używania.
Nie używać po upływie terminu ważności. 

Działanie testu:
Gdy próbka zostanie umieszczona w płytce testowej, ruch kapilarny przesuwa próbkę wzdłuż membrany. Kiedy obecna w moczu hCG
osiągnie poziom testowy membrany, pojawia się barwna linia. Brak barwnej linii sugeruje wynik negatywny.
Dla zapewnienia kontroli procedury testu w obszarze kontrolnym pojawi się barwna linia, jeżeli test został wykonany poprawnie.

Interpretacja wyników:

Wynik pozytywny (ciąża): pojawienie się 2 linii jednakowego koloru (w obszarze testowym oraz kontrolnym). Intensywność koloru linii
testowych może się różnić, ponieważ na poszczególnych etapach ciąży stężenie hormonu hCG się zmienia.

Wynik negatywny (brak ciąży): pojawienie się tylko jednej linii kontrolnej, linia testowa nie pojawia się wcale.

Wynik nieważny (niejednoznaczny): nie jest widoczna żadna linia lub obie linie są słabo widoczne bądź pojawiła się linia tylko w obszarze
testowym. Czynności należy powtórzyć, używając nowego testu płytkowego. 

Zawartość opakowania:
- saszetka z 1 płytką testową i pochłaniaczem wilgoci
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- 1 pojemnik na mocz
- 1 pipeta/kroplomierz
- instrukcja używania
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