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BOBO-TEST test ciążowy strumieniowy
 

Cena: 6,45 PLN

Opis słownikowy

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

BOBO-TEST test ciążowy strumieniowy

Bobo-test strumieniowy jest szybkim i prostym w użyciu testem ciążowym do domowego użytku. 

Bobo-test strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążowego hCG (gonadotropina
kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tuż po zapłodnieniu, a jego poziom wzrasta znacząco w
pierwszych trzech miesiącach ciąży. Jak wykazały badania laboratoryjne poziom wykrywalności hCG w teście to 25mIU/ml z
dokładnością >99%. 

Bobo-test strumieniowy jest wyjątkowo czułym testem. Badania pokazały, że test może wykryć hormon hCG nawet na poziomie
10mIU/ml. Test ciążowy jest przeznaczony do wykrywania hormonu hCG już w 2-3 dni od momentu wzrostu hCG. Jeśli nie minął
jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął
pierwszy dzień spodziewanej miesiączki, test można przeprowadzić o każdej porze dnia. 

 

  

prosty

  

test można wykonać o każdej porze dnia
  

czuły

  

wykrywa hCG przy stężeniu 10mlU/ml
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szybki wynik w ciągu 5 minut
  

wiarygodny

  

wiarygodność testu wynosi ponad 99%
  

dokładny

  

potrafi wykryć już 2-3 dniową ciążę
  

w zestawie

  

test strumieniowy, instrukcja użycia

 

Ważne

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ UŻYCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA

Jeżeli masz jakieś pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 70 30
11 w godz. 8-16 (pn-pt).   

Nie otwieraj foliowej torebki testu, jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.   

Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.   

Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej: 3-30°C   

Przechowuj test z dala od dzieci.   

Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.  
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