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MENOPAUZA Test płytkowy 2 testy DOMOWE
LABORATORIUM
 

Cena: 14,90 PLN

Opis słownikowy

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

Wskazania

U kobiet w Polsce menopauza najczęściej występuje pomiędzy 45 a 55 rokiem życia. W tym czasie produkcja estrogenów i progesteronu
spada, wzrasta natomiast poziom hormonów LH i FSH. Zasada działania testu na menopauzę wykorzystuje właśnie fakt
podwyższonego poziomu FSH w moczu kobiety w okresie perimenopauzalnym.

 

Jeśli miesiączkujesz regularnie, ale obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy użyć w pierwszym
tygodniu cyklu miesięcznego, tzn. w czasie od 2-go do 7-go dnia twojego cyklu. Dla przypomnienia 1-szy dzień cyklu jest pierwszym
dniem krwawienia miesięcznego. Badanie drugim testem z opakowania należy wykonać dokładnie tydzień później. Jeśli miesiączkujesz
nieregularnie (między miesiączkami występują nawet dłuższe przerwy) i obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z
opakowania należy wykonać w dowolnym dniu miesiąca i powtórzyć badanie przy użyciu drugiego testu z opakowania dokładnie tydzień
później.

Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test strumieniowy i zapoznać się z jego budową. W
kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Zdjąć nasadkę i skierować końcówkę testu pod
strumień moczu na około 10 sekund Ważne: Należy zwrócić uwagę, aby mocz nie dostał się bezpośrednio do okienka wynikowego i
kontrolnego testu strumieniowego. Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na około 10 sekund
samą końcówkę testu. Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałożyć nasadkę i umieścić test na poziomej powierzchni tak, aby
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widoczne były obydwa okienka testu. Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu.
Odczekać, aż w okienkach pojawią się barwne prążki. Wynik testu odczytać po 3 minutach. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia,
odczekać jeszcze 1 minutę. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.
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