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SPRAWDŹ KLESZCZA Zestaw do samodzielnego i
bezpiecznego usuwania kleszczy
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać przyrząd

Producent ACERBIPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisSPRAWDŹ KLESZCZA Zestaw do samodzielnego i bezpiecznego usuwania kleszczyPoczątek kalendarzowej wiosny oznacza, że
właściciele czworonogów zaczną wyruszać ze swoimi pupilami na coraz dłuższe spacery. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wraz z
nadejściem wiosny na łąkach oraz w lasach zaczną pojawiać się kleszcze. Samo ukąszenie kleszcza może być bolesne, ale z reguły nie
powoduje poważniejszych kłopotów. Problem leży jednak w innym miejscu, ponieważ kleszcze są nieraz nosicielami różnych chorób.
Tym samym ich ugryzienie może doprowadzić do infekcji. Zdecydowanie najgroźniejsza w skutkach okazuje się infekcja tzw. krętkowicą
kleszczową, czyli boreliozą.Borelioza to choroba, która nawet po latach może spowodować wiele poważnych powikłań. Co gorsza, może
się ona rozwijać zarówno u ludzi, jak i u psów. Oczywiście właściciele czworonogów są z pewnością przyzwyczajeni do tego, że ich
pupilom zdarza się złapać kleszcza. Jednakże w takim momencie zawsze warto sprawdzić, czy kleszcz nie był zakażony boreliozą.
Teraz można to zrobić samodzielnie, gdyż pomoże w tym test diagnostyczny Sprawdź Kleszcza.Test diagnostyczny Sprawdź Kleszcza
to test przeznaczony do samodzielnego wykonania w domu. Dzięki niemu można sprawdzić, czy kleszcz złapany przez czworonoga był
zakażony boreliozą. Jest więc to bardzo przydatny produkt. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu powinno być wskazaniem do
natychmiastowej wizyty u weterynarza.Uwaga!Test diagnostyczny Sprawdź Kleszcza jest uniwersalny, co oznacza, że mogą z niego
korzystać także właściciele czworonogów. Oni również mogą sprawdzić, czy kleszcz nie przeniósł na nich boreliozy.Sposób użyciaTest
diagnostyczny Sprawdź Kleszcza zawiera wszystkie niezbędne przedmioty do wykonania testu. Aby móc przeprowadzić takie badanie,
należy najpierw usunąć kleszcza ze skóry. W tym celu warto skorzystać z pęsety lub ze specjalnych kleszczołapek. Po usunięciu
kleszcza można rozpocząć test:Usuniętego kleszcza należy umieścić w próbówce dołączonej do zestawu.Jeżeli kleszcz będzie
stosunkowo nieduży (5-8 mm), można nanieść na niego kilka kropel odczynnika. Następnie wystarczy rozgnieść kleszcza przy pomocy
ostrego patyczka. Wtedy użyty odczynnik powinien się odbarwić. Tak odbarwiony odczynnik można ostrożnie pobrać pipetą i nanieść na
dołek diagnostyczny. Po około 10 minutach należy odczytać wynik.Jeśli kleszcz będzie dość duży (ponad 8 mm), można go rozgnieść
od razu. Po wypłynięciu płynu należy pobrać go pipetą oraz nanieść na dołek diagnostyczny. Następnie wystarczy nanieść na dołek
dosłownie 2-3 krople wspomnianego odczynnika. Po około 10 minutach wynik będzie gotowy.Pozytywny wynik testu jest wskazaniem
do błyskawicznej wizyty u lekarza/weterynarza oraz powtórzenia testu w warunkach laboratoryjnych.Dlaczego warto wybrać ten
produkt:test przeznaczony do szybkiej diagnozy pod kątem ewentualnego zakażenia boreliozą;zestaw zawiera wszystkie niezbędne
akcesoria do wykonania testu;wynik gotowy w 10 minut;idealny do wykonania w domowych warunkach.
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