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Test ciążowy HCG płytkowy APTEO CARE, 1 szt.
 

Cena: 7,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Test ciążowy HCG płytkowy to szybki w użyciu i dokładny test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
(hCG) − hormonu, występującego w moczu kobiet w ciąży.

 

Dokładność testu odpowiada testowi laboratoryjnemu, czułość testu wynosi 10mlU/ml.

 

Wynik otrzymuje się w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 5 minut.

 

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.

Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

 

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej
hormonu hCG.
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- Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć saszetkę z testem (środek pochłaniający wilgoć można wyrzucić)
- Płytkę testową umieścić na poziomej powierzchni.
- Końcówkę pipetki zanurzyć w badanym moczu i ściskając ja nabrać próbkę moczu.
- Odmierzyć próbkę moczu i umieścić ją na płytce testowej.
- Obserwować ruch kapilarny, który przesuwa próbkę wzdłuż membrany. Kiedy obecna w moczu hCG osiągnie poziom testowy
membrany, pojawi się barwna linia, jej brak to wynik negatywny.
- Wynik testu odczytać można po 5 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka na płytce testowej.

Zawartość opakowania:

- saszetka z 1 płytką testową i środkiem pochłaniającym wilgoć

- 1 pojemnik na mocz

- 1 pipetka

- instrukcja użytkowania

 

 

Interpretacja wyniku testu:

Wynik pozytywny (ciąża)

Na teście w obszarze testowym i kontrolnym pojawiają się 2 linie jednakowego koloru. Intensywność koloru linii może się różnic, co
wynika z różnego stężenia hormonu hCG na poszczególnych etapach ciąży. W celu potwierdzenia wyniku i ciąży należy udać się do
lekarza.

Wynik ujemny (brak ciąży)
Pojawia się tylko jedna linia - linia kontrolna, nie pojawia się linia testowa.

Wynik niejednoznaczny
Kiedy nie pojawia się żadna linia, obie są słabo widoczne lub pojawia się tylko linia w obszarze testowym wynik jest niejednoznaczny i
badanie trzeba powtórzyć z użyciem nowego testu.
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