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TEST CIĄŻOWY PINK SUPER CZUŁY płytkowy
 

Cena: 7,80 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 szt.

PRODUCENT HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
PINK Super Czuły test ciążowy – jeden z najdokładniejszych na rynku!

PINK Test Super Czuły to niezwykle wygodny w użyciu płytkowy test ciążowy, charakteryzujący się wysoką precyzją diagnostyczną.
Wykrywa w moczu zawartość hormonu hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa), który wytwarzany jest przez kobiety w ciąży. Czułość
testu wynosi 10 mlU/ml, a dokładność – według badań klinicznych – ponad 99,9%.

Do pomiaru używa się świeżego moczu, najlepiej porannego, ponieważ właśnie wtedy stężenie hCG jest najwyższe.

Opakowanie testu zawiera:

test zapakowany w aluminiową kopertę (znajduje się tam również środek pochłaniający wilgoć)
plastikową pipetkę do pobrania moczu
instrukcję
Pink Test Super Czuły można przeprowadzić już 6 dni od momentu zapłodnienia, chociaż wskazane jest wykonanie go dopiero dzień po
terminie spodziewanej miesiączki.

Do badania wystarczą 3 krople moczu, które za pomocą plastikowej pipetki należy nanieść na pole testowe.
Wynik pozytywny może pojawić się po ok. 1 minucie i na teście widoczny jest jako dwa wyraźne prążki. W celu potwierdzenia rezultatu
negatywnego należy poczekać do 5 minut – pojawi się wtedy tylko jeden prążek w strefie kontrolnej C.

Wynik uzyskany po upływie 10 minut nie jest już wiarygodny. Jeśli podczas badania nie ukaże się krążek strefy kontrolnej C, test jest
nieważny i należy go powtórzyć.

PINK Test Super Czuły przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Aby otrzymać prawidłowe i wiarygodne rezultaty, badanie musi być
wykonane zgodnie z załączoną instrukcją.
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