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Test narko. THC STRIP (mocz)
 

Cena: 20,52 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 szt.

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

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
THC Strip to przeznaczony do domowego użytku paskowy test narkotykowy służący do wykrywania obecności marihuany lub haszyszu
w moczu.

Test charakteryzuje się czułością 50 ng/ml i w szybki sposób wykrywa kanabinoidy i metabolity zawarte w moczu osób zażywających
marihuanę lub haszysz. Badanie jest wiarygodne w ponad 99% przypadków.

Ważne, by pamiętać o tym, że THC utrzymuje się w organizmie człowieka przez 5-20 dni od przyjęcia narkotyku.

THC Strip test składa się z testu paskowego, który trzeba zanurzyć w próbce moczu, zebranej do suchego i czystego naczynia.
Zanurzenie paska testowego powinno trwać maksymalnie 10-15 sekund. Na wynik musimy poczekać ok. 5 minut. Czas w tym badaniu
należy ściśle kontrolować, dlatego niezbędny jest w tej sytuacji zegarek z sekundnikiem. Wyniki zinterpretowane po 15 minutach nie są
już wiarygodne.

W teście z wynikiem dodatnim pojawia się tylko jeden różowy prążek w strefie kontrolnej C.

W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.

Test THC to skuteczna metoda na kontrolę narkotykową nie tylko dorosłych, ale także naszych dzieci. Statystyki wskazują, że coraz
młodsze osoby sięgają po narkotyki. Jedynie wzmożona kontrola rodzicielska może skutecznie przeciwdziałać uzależnieniom od
substancji psychoaktywnych.

W przypadku marihuany i jej pochodnych nie można zapomnieć również o jej medycznym zastosowaniu, które od 2017 roku zostało w
Polsce zalegalizowane. W ten sposób osoby chore na poszczególne schorzenia uzyskały dostęp do preparatów wytwarzanych z konopi
indyjskich, które wydawane są na receptę.
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