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URS 10 TEST ZDROWIE COMPLEX do ogólnego badania
moczu 2 sztuki DOMOWE LABORATORIUM
 

Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisOgólne badanie moczu URS10 Test to test przeznaczony do wykonania badania moczu w warunkach domowych. Test ma formę
paska, na którym zostały umieszczone oddzielne pola w postaci dziesięciu kolorowych kwadracików. Każdy z kwadracików odpowiada
jednemu z parametrów (glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty). Badanie
testem Ogólne badanie moczu URS10 Test polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i wzrokowym porównaniu barwy
poszczególnych pól ze skalą barwną, która znajduje się w opakowaniuZastosowanie: jednorazowy domowy test do badania 10
podstawowych parametrów moczu.Sposób użycia: pobranie moczu do badania: pobierz próbkę moczu pochodzącą ze środkowego
strumienia, najlepiej z pierwszej porannej zbiórki. Mocz należy zebrać do czystego i suchego pojemnika.Wykonanie badania: wyjmij z
kopertki test paskowy. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Pasek testowy całkowicie
zanurz w moczu i natychmiast go wyjmij. Wyjmując pasek z moczu, przeciągnij jego krawędź o brzeg pojemnika z moczem tak, aby
usunąć nadmiar moczu. Trzymając test poziomo, dotknij jego brzegiem do ręcznika papierowego, aby dodatkowo usunąć nadmiar
moczu.Interpretacja wyników: połóż pasek testowy na czerwonym polu na skali barwnej. Wyniki zacznij odczytywać po 30 sekundach
zaczynając od dołu, tj. od Glukoza, lecz nie później niż po 2 minutach. Otrzymany kolor na pasku testowym odnajdź na skali barwnej i
zaznacz kółkiem. Zakreślony wynik na skali barwnej dla danego parametru odnajdź w tabeli wyników z instrukcji.Skład opakowania:
opakowanie Ogólne badanie moczu URS10 Test zawiera: 2 sztuki testów, 2 skale barwne służące do odczytania wyników i instrukcję
wykonania badania. Każdy test jest zapakowany w osobną kopertkę foliową. W kopertce znajduje się środek pochłaniający wilgoć, który
należy wyrzucić.Dodatkowe informacje:Testy należy przechowywać w temperaturze 2-30°C w oryginalnych opakowaniach. Opakowań
nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, jak również nie zamrażać.Pasek testowy należy wyjąć z kopertki
tuż przed wykonaniem badania. Nie należy używać testów po terminie ważności. Nie należy używać testu, jeśli opakowanie foliowe jest
uszkodzone. Nie należy używać testów przebarwionych.Po wykonaniu badania zużyty test należy usunąć jak każdy inny odpad
domowy.Wynik testu nie jest podstawą do podejmowania decyzji o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
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