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QUIXX test ciążowy płytkowy
 

Cena: 1,90 PLN

Opis słownikowy

Producent GENEXO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

Quixx® to szybki i prosty w użyciu test ciążowy do domowego użytku. Wynik testu pojawia się

w ciągu 5 minut. Test wykrywa ciążę już po 7 dniach od zapłodnienia. Zasada działania testu polega na wykrywaniu w moczu obecności
HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej. To hormon produkowany przez tkanki zarodka. Podtrzymuje wydzielanie progesteronu,
odpowiadającego za utrzymanie ciąży, a także reguluje rozwój gruczołów płciowych. Hormon HCG jest obecny w moczu kobiety
ciężarnej już 7–10 dnia po zapłodnieniu.

 

Zastosowanie

Szybkie potwierdzenie obecności ciąży w domowych warunkach. Czułość diagnostyczna

testu wynosi ponad 99%. Próbkę moczu należy zebrać do pojemnika dołączonego do zestawu testowego.

Preferowana jest próbka pierwszego porannego moczu, jako że zazwyczaj zawiera ona najwyższe stężenie HCG. Można jednak
wykorzystać próbkę moczu pobraną o dowolnej porze dnia.

 

Sposób użycia

Zestaw testowy i próbkę moczu należy doprowadzić do temperatury pokojowej (18-30°C),

przy użyciu kroplomierza nabrać próbkę moczu i zakroplić 2 krople do studzienki testowej umieszczonej na płytce. Odczekać 5 minut i
odczytać wynik. Dokładny sposób wykonania testu znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

 

Środki ostrożności

Alkohol może wpłynąć na wynik testu, dlatego nie zaleca się wykonywania testu po
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spożyciu alkoholu. W przypadku menopauzy, raka macicy, zaśniadu groniastego, kiedy występuje wysoki poziom HCG, test może
wskazywać wynik pozytywny. Podobnie jak w przypadku każdej innej procedury diagnostycznej, użytkownik powinien przeanalizować
dane uzyskane dzięki użyciu tego zestawu w świetle pozostałych danych klinicznych i skonsultować się z lekarzem dla ostatecznego
potwierdzenia ciąży przed podjęciem jakichkolwiek decyzji istotnych z medycznego punktu widzenia.

 

Przechowywanie

Zestaw testowy może być przechowywany w temperaturze 4-30°C, w szczelnie zamkniętym

opakowaniu, do końca okresu przydatności. Zestawy testowe należy chronić przed bezpośrednim

nasłonecznieniem, wilgocią i ciepłem. Nie zamrażać.

 

Skład

Każde pudełko kartonowe zawiera: jeden zestaw testowy w szczelnie zamkniętym opakowaniu,

ulotkę informacyjną z instrukcją używania, pojemnik na mocz. Jeden zestaw testowy zawiera: jeden

jednostopniowy, płytkowy test ciążowy Quixx®, kroplomierz do moczu, pochłaniacz wilgoci.

 

Zestaw testowy zawiera złoto koloidalne opłaszczone przeciwciałami przeciwko podjednostce

ß-HCG.
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