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Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.
 

Cena: 3,88 zł

Opis słownikowy

Postać test

Producent Blue Cross Bio-Medical

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 sztuka

wyrób medyczny
płytkowy, jednostopniowy test ciążowy do oznacania HCG w moczu
czułość: 25mlU/ml
dokładność: 99,5%

Skład Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Każde pudełko kartonowe zawiera:
1. Jeden zestaw testowy w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
2. Ulotka informacyjna z instrukcją używania.
3. Pojemnik na mocz.

Jeden zestaw testowy zawiera:
1. Jeden jednostopniowy, płytkowy test ciążowy Quixx®.
2. Kroplomierz do moczu.
3. Pochłaniacz wilgoci (nie spożywać).
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Wskazania Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Quixx- test ciążowy jest samoczynnym testem immunochromatograficznym przeznaczonym do jakościowego oznaczania ludzkiej
gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w moczu, w celu wczesnego wykrycia ciąży metodą wizualną.

Dawkowanie Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.

1. Czas wykonania oznaczenia

Test można wykonać juz w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki. W większości przypadków badanie jest dokładne w tym terminie.
Jeśli wynik jest ujemny, a ciąża jest nadal podejrzewana, należy powtórzyć test po kilku dniach, ze względu na różnice w stężeniu HCG u
kobiet lub ze względu na potencjalny błąd w obliczeniu daty ostatniej miesiączki.

2. Uzyskanie próbki, postępowanie z próbką

Próbkę moczu należy zebrać do pojemnika dołączonego do zestawu testowego. Preferowana jest próbka pierwszego, porannego
moczu, ponieważ zazwyczaj zawiera ona najwyższe stężenie HCG; można jednak wykorzystać próbkę moczu pobraną o dowolnej porze
dnia. Jeżeli próbka nie może być zbadana od razu, może być przechowywana w temperaturze 2-8oC przez 72 h przed wykonaniem
badania. Jeśli mocz zawiera widoczny osad, powinno się go odstawić do uzyskania przejrzystej próbki.

3. Procedura badania

Zestaw testowy i próbka moczu powinien mieć temperaturę pokojową Aby rozpocząć test, należy rozerwać szczelnie zamknięte
opakowanie wzdłuż nacięcia. Wyjąć zestaw z torebki i użyć go jak najszybciej.
Za pomocą kroplomierza nabrać próbkę moczu z pojemnika na mocz i zakroplić 3 krople (około 120-150 mikrolitrów) do studzienki
testowej umieszczonej na płytce.
Należy poczekać do pojawienia się barwnych prążków. W zależności od stężenia HCG w próbce moczu, pozytywny wynik może się
pojawić nawet po około 40 sekundach. Jednakże, w celu potwierdzenia negatywnego wyniku, wymagany jest całkowity czas reakcji (5
minut). Dlatego wynik należy przeczytać po upływie 5 minut.
Nie należy odczytywać wyniku po upływie 10 minut.
Po jednokrotnym użyciu zestaw należy wyrzucić do pojemnika na śmieci.
4. Interpretacja wyników

Intensywność barwy prążków może być różna - stężenie HCG zmienia się w zależności od stadium ciąży.

Wynik dodatni. Ciąża. Barwny prążek pojawia się zarówno w obszarze testowym T jak i w obszarze kontrolnym C. Pojawienie się 2
prążków oznacza więc, że jesteś w ciąży.
Wynik ujemny. Brak ciąży. Barwny prążek widoczny jest tylko w obszarze kontrolnym C, natomiast nie pojawia się w obszarze testowym
T. Oznacza to, że nie jesteś w ciąży.
Wynik nieprawidłowy. Barwny prążek nie pojawia się w obsza rze testowym T ani w obszarze kontrolnym C lub czerwony prążek
widoczny jest tylko w obszarze testowym T

Informacje dodatkowe Quixx, test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Test służy wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Przed wykonaniem testu należy dokładnie przeczytać instrukcję. Proszę zwrócić uwagę na umiejscowienie obszarów kontrolnego C i
testowego T.
Nie używać po upływie okresu ważności oznaczonego na opakowaniu.
Zestaw testowy nie nadaje się do ponownego użycia. Po jednokrotnym użyciu należy go wyrzucić.
Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowana, bądź jego niekompletności.
Nie dotykać błony znajdującej się na płytce.
Po otwarciu torebki zestaw testowy należy natychmiast zużyć. Przedłużona ekspozycja na wilgotne powietrze prowadzi do uszkodzenia
zestawu.
Próbki moczu i zużyte zestawy testowe należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą.
Przed rozpoczęciem testu upewnić się, że dostępny jest pojemnik na mocz.
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Przed wykonaniem badania zestaw testowy należy doprowadzić do temperatury pokojowej.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Wynik testu należy skonsultować z lekarzem ginekologiem.
Zestaw testowy może być przechowywany w temperaturze 4-30oC, w szczelnie zamkniętym opakowaniu do końca okresu ważności.
Chronić przed nasłonecznieniem, wilgocią i ciepłem.
Nie zamrażać.
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