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Test ciążowy HCG płytkowy APTEO CARE, 1 test
 

cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 1 sztuka

Postać test ciążowy

Producent Synoptis

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie test

Opis produktu
 

Działanie

Jednorazowy test ciążowy o czułości 20 mIU/ml wykrywający gonadotropinę kosmówkową (hCG) w moczu.
Szybki w użyciu – wynik w ciągu 5 minut.
Dokładny – dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu.
Czytelny: 1 linia – brak ciąży lub wynik nieważny, 2 linie – ciąża.

Zawartość

Opakowanie zawiera:

saszetkę z 1 kasetką testową i pochłaniaczem wilgoci,
1 pojemnik na mocz,
1 pipetę/kroplomierz,
instrukcję używania.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Sposób użycia

Test należy wykonywać w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 18-30°C.
Przed użyciem należy przygotować stoper.
Zebrać próbkę moczu do pojemnika testowego dołączonego do opakowania. Preferowana jest próbka pierwszego, porannego moczu,
ponieważ zazwyczaj zawiera onanajwyższe stężenie hCG.
Wyjąć kasetkę testową i pipetę z saszetki foliowej, rozrywając ją w miejscu nacięcia. Środek pochłaniający wilgoć, znajdujący się w
środku saszetki, wyrzucić wraz z saszetką, a test położyć na płaskiej, czystej powierzchni.
Za pomocą kroplomierza nabrać próbkę moczu i nanieść ok. 2 kropli na kasetkę testową (obszar na próbkę).
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 Wynik testu należy odczytać po 5 minutach od naniesienia moczu na kasetkę testową.
Po jednokrotnym użyciu test należy wyrzucić.
Wynik pozytywny (ciąża): pojawienie się 2 linii jednakowego koloru (w obszarze testowym oraz kontrolnym). Intensywność koloru linii
testowych może różnić się, 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 ma widocznej żadnej linii lub obie linie są słabo widoczne bądź pojawiła się linia tylko w obszarze
testowym. Czynności należy powtórzyć, używając nowego testu płytkowego.

Nieprawidłowe wyniki badań mogą być spowodowane gdy:

Końcówka chłonna nie jest dokładnie zwilżona.
Odczytanie wyniku testu nastąpiło zbyt wcześnie lub zbyt późno. Wymagany czas, po którym należy odczytać wynik to 5 minut.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NANTONG EGENS

Pozwolenie: CE*
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