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Domowe Laboratorium Zdrowy żołądek Helicobacter Test
 

Cena: 26,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Opis produktu
 

Opis
Test Domowe Laboratorium Helicobacter to jednorazowe domowe badanie na obecność przeciwciał IgG swoistych dla bakterii
Helicobacter pylori. Bakteria ta jest główną przyczyną wrzodów żołądka i dwunastnicy, a wywoływana przez nią infekcja często
przebiega bezobjawowo. Obecność przeciwciał w organizmie człowieka wskazuje na obecną lub przebytą infekcję.

Test na Helicobacter wykonuje się z krwi z opuszki palca. W opakowaniu znajduje się bezbolesny lancet do nakłuwania palca oraz
zakraplacz do pobierania krwi. Wynik testu można odczytać dopiero po 5 minutach od jego wykonania. Skonsultuj się z lekarzem w celu
dokładnej diagnozy i ewentualnego leczenia.

Zastosowanie
Jednorazowy test domowego użytku do wykrywania przeciwciał swoistych dla bakterii H. pylori we krwi.

Sposób użycia
Wykonanie badania
Na początku testu należy przygotować środek antyseptyczny do opuszka palca (np. wacik nasączony 70% alkoholem), chusteczkę
higieniczną lub bibułkę oraz urządzenie, z Wynik.

Dokładnie umyć ręce mydłem i spłukać pod ciepłą wodą.

Otwórz aluminiową obudowę, wyjmij pasek testowy i umieść go na płaskiej powierzchni.

Wyjąć również urządzenie, pipetę i butelkę z roztworem z opakowania.

Delikatnie masuj palec, który chcesz przekłuć, przez co najmniej 30 sekund.

Zdezynfekuj opuszki palców i odczekaj 30-60 sekund, aż skóra całkowicie wyschnie.
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Zdejmij osłonę ochronną z urządzenia, obracając ją o 90 stopni.

Umieść kciuk na czubku palca i naciśnij, aż usłyszysz „kliknięcie”. Ten dźwięk oznacza, że palec został przebity.

Opuść rękę z przebitym palcem i upuść dużą kroplę krwi. Możesz także zastosować nacisk po obu stronach palca, który został przebity,
aby pobudzić przepływ krwi do opuszki palca.

Trzymaj pipetę poziomo i zbliżaj końcówkę do kropli krwi. Nie ściskać samego zakraplacza ani opuszki palca. Krew sama wpływa do
pipety. Umieść go na kropli krwi, aż krew wypełni kroplę do czarnej linii. Upewnij się, że wewnątrz pipety nie ma pęcherzyków powietrza.

Ściśnij pipetę i wlej całą zawartość do okrągłego okienka szalki testowej. Poczekaj, aż krew całkowicie się wchłonie.

Otworzyć zakrętkę butelki z roztworem i natychmiast wlać 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka płytki testowej.

Odczytać wynik testu w ciągu 5 minut po dodaniu roztworu. Nie patrz na wynik po więcej niż 10 minutach.

Po teście spłukać resztę roztworu do toalety, wyrzucić suszarkę do foliowej maty, miski i pojemnika.

Wynik testu jest pozytywny:gdy w okienku wyniku pojawiają się dwie kreski – Kontrola C i Test T. Oznaczają one, że w pobranej próbce
krwi wykryto przeciwciała anty-H. odźwiernik. Intensywność koloru pasków testowych T i C może się różnić, ale to nie ma znaczenia.
Dwie linie oznaczają wynik pozytywny.

Wynik testu jest ujemny :jeżeli w okienku wyników w obszarze kontrolnym C pojawi się tylko jeden pasek, podczas gdy pasek testowy T
nie jest widoczny. Wynik ten oznacza, że w próbce krwi nie wykryto przeciwciał anty-H. odźwiernik.

Wynik testu uważa się za nieważny:jeśli w okienku wyników nie pojawia się żadna kreska lub widoczna jest tylko kreska testu T. W takim
przypadku wynik testu nie może być interpretowany i test należy powtórzyć z nową próbką krwi i nowym testem. .

Ważne wskazówki
Aby wynik był wiarygodny, należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji testu.

Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Test powinien mieć temperaturę pokojową przed badaniem.

Test należy wyjąć z torebki foliowej bezpośrednio przed badaniem.

Test należy wykonać w ciągu 1 godziny od otwarcia aluminiowego pudełka.

Nie powinieneś być czujny na początku testu.

Nie używać testu, jeśli torebka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć może ją uszkodzić.

Nie używać testu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie używaj, jeśli program uruchamiający jest niekompletny lub uszkodzony.

Urządzenie do testowania i uruchamiania jest przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zużyty sprzęt testowy i rozruchowy należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi. Opakowanie testowe należy
przechowywać w temperaturze 2-30°C. nie zamrażaj

Przechowuj test poza zasięgiem dzieci.
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