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LH Vitam, test owulacyjny, 1 op (5 testów)
 

Cena: 8,72 zł

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Opis LH Vitam, test owulacyjny, 1 op (5 testów)

Test owulacyjny LH Vitam® jest szybkim i prostym w zastosowaniu testem owulacyjnym do domowego użycia. Pozwala on określić dni
płodne kobiety z dokładnością 98%. Zestaw pięciu testów umożliwia dokonanie kilku prób testowych, w celu wskazania najbardziej
prawdopodobnego dnia do poczęcia dziecka.

Wyniki testu pojawią się w ciągu 5 minut.
Wyrób do samodzielnego zastosowania.
Test do diagnostyki in vitro (wyłącznie do użytku zewnętrznego).

Przed przeprowadzeniem testu:

Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia.
Foliową torebkę zawierającą test otwórz tuż przed przeprowadzeniem badania.
Wykonaj test pomiędzy godz. 10-20
Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze: 4-30° C. Nie zamrażaj.
Przechowuj test z dala od dzieci. Chroń przed światłem słonecznym.
Nie używać więcej niż jeden raz.
Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Zawartość opakowania:
Zestaw Test owulacyjny LH Vitam® zawiera:

5 testów owulacyjnych,
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instrukcję użycia,
pochłaniacz wilgoci (UWAGA: wewnątrz torebki foliowej znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić)

Kiedy rozpocząć badanie ?

Na początku określ długość Twojego cyklu miesiączkowego - licząc od pierwszego dnia krwawienia, aż do dnia poprzedzającego
kolejną miesiączkę.
Ustal średnią długość cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Następnie przyjmując pierwszy dzień krwawienia jako dzień 1 (zaznacz go w kalendarzu), użyj Tabeli 1 aby określić kiedy
powinnaś rozpocząć przeprowadzanie testu.
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