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Test ciążowy płytkowy PINK x1 sztuka
 

Cena: 2,79 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Hydrex Diagnostics

Postać test

Typ produktu wyrób medyczny inny, test diagnostyczny

Opis produktu
 

Test Ciążowy Pink TEST to najczęściej wybierany w Polsce płytkowy test ciążowy. Potwierdzeniem jego popularności jest trzykrotnie
przyznany tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości (w latach 2013, 2014, 2016).

Test ciążowy Pink to łatwe w użyciu i dokładne narzędzie, które pozwala przeprowadzić kobietom podejrzewającym ciążę szybkie
badanie diagnostyczne, a wszystko to przy zachowaniu komfortu i pełnej prywatności! Za pomocą testu sprawdzamy stężenie hormonu
hCG, który pojawia się w moczu kobiet w ciąży. Czułość diagnostyczna testu to 25 mIU/ml, a jego dokładność wynosi aż 99,9%.

Test ciążowy Pink zaleca się wykonać najwcześniej w pierwszym dniu po terminie przewidywanej miesiączki.

Do jego przeprowadzenia wystarczy próbka porannego moczu zebrana do suchego i czystego naczynia. W opakowaniu testu znajduje
się płytkowy test ciążowy oraz pipetka, za pomocą której pobieramy z pojemnika 3 krople moczu, które następnie umieszczamy w
okienku testowym płytki.

Wynik otrzymujemy już po upływie 2-5 minut. Nie należy go interpretować po czasie dłuższym niż 10 minut.

Rezultat pozytywny, będący potwierdzeniem ciąży, oznajmiają dwa różowe prążki. Jeśli na teście pojawił się tylko jeden prążek w strefie
kontrolnej C, wynik jest negatywny i oznacza, że nie jesteśmy w ciąży. Brak prążków lub pojawienie się jednego prążka w strefie testowej
T wskazuje na błąd i wynik nieważny. W takim przypadku należy powtórzyć badanie przy użyciu nowego testu ciążowego.

Przed przystąpieniem do badania należy koniecznie przeczytać załączoną do testu ulotkę informacyjną, jest to niezbędne do
poprawnego przeprowadzenia analizy próbki moczu. Pamiętaj, że Pink TEST jest testem ciążowym jednorazowego użytku!

Jak wykonać badanie

Przed przystąpieniem do wykonania badania należy przede wszystkim zapoznać się z załączoną do testu ulotką informacyjną oraz
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przygotować próbkę moczu w czystym i suchym pojemniku ze szkła lub plastiku. Najlepiej, aby próbka pochodziła z nocnej zbiórki
moczu, ponieważ rano znajduje się w nim największa ilość hormonu hCG.

Pink TEST to płytkowy test ciążowy, będący obecnie najpopularniejszym testem ciążowym dostępnym na polskim rynku.

Po przygotowaniu próbki moczu oraz zapoznaniu się z instrukcją obsługi testu, należy otworzyć foliową kopertę znajdującą się
wewnątrz opakowania i wyjąć z niej właściwy Pink TEST oraz plastikową pipetkę. Znajduje się tam również środek pochłaniający
wilgoć, który można usunąć.
Płytkę testową, składającą się z okienka do wprowadzania próbki moczu, strefy testowej (T) oraz strefy kontrolnej (C), należy
położyć na poziomej powierzchni płaskiej.

Za pomocą pipety nabierz z wcześniej przygotowanego pojemnika próbkę moczu.

Umieść 3 pełne krople moczu w okrągłym okienku na płytce testowej. Pipetę trzymaj pionowo, około 1 cm nad powierzchnią okienka
testowego. Pozwoli to uzyskać duże krople, pozbawione pęcherzyków powietrza.

Monitoruj próbkę moczu na pasku, przemieszczającą się przez strefę T i C testu ciążowego. Po chwili, w okienku wynikowym powinny
pojawić się barwne prążki. Wynik przeprowadzonego testu możesz odczytać po upływie 2-5 minut od chwili wprowadzenia kropel moczu
do okienka testowego.

Jeżeli z czasem nie pojawi się żadna barwna linia, poczekaj jeszcze minutę. Wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut nie
należy brać pod uwagę!

Interpretacja wyników testu

Jeżeli badanie zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób, na płytce testowej powinna być widoczna linia, znajdująca się w strefie
kontrolnej C testu ciążowego.

Wynik ujemny (brak ciąży)

Jeżeli na płytce Pink TEST-u pojawia się prążek kontrolny C, natomiast prążek testowy T jest niewidoczny, wówczas wynik testu
jest negatywny i najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.

Wynik dodatni (ciąża)

Jeżeli na płytce testowej pojawiają się dwa wyraźne paski, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C,
wówczas wynik testu jest dodatni i prawdopodobnie jesteś w ciąży. Intensywność koloru paska w strefie T może być słabsza lub
mocniejsza w porównaniu z barwą paska strefy C. Nie ma to jednak finalnie większego znaczenia.

Wynik nieważny

Jeżeli na płytce nie pojawia się żaden pasek lub jedynie widoczny jest prążek w strefie testowej T, wówczas wynik takiego testu
należy interpretować, jako nieważny i konieczne będzie powtórzenie badania z użyciem nowego Pink TEST-u.
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