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Test THC STRIP szybki test paskowy do wykrywania
narkotyków w moczu x1 sztuka
 

Cena: 15,04 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Hydrex Diagnostics

Postać test

Typ produktu wyrób medyczny inny, test diagnostyczny

Opis produktu
 

THC Strip jest to paskowy test narkotykowy wykrywający marihuanę i haszysz. Po zażyciu marihuany czy haszyszu głównym
produktem przemiany materii, która odbywa się w wątrobie, są kanabinoidy zawierające głównie metabolit karboksylowy (THC). THC
utrzymuje się w organizmie człowieka na poziomie wykrywalnym przez 5 do 20 dni. THC Strip jest szybkim testem paskowym o czułości
50 ng/ml do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC,) obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu. Wykonanie
badania testem THC jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w ciągu 5 minut.

THC może wywołać trwałe uzależnienie psychiczne. Przy zażywaniu preparatów konopi obserwuje się m.in. następujące objawy:

wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno
wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu
przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek
nadmierną potliwość
zwiększenie apetytu
bóle i zawroty głowy
zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się
zaburzenia pamięci
ogólnie gorszą sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości)
radość, euforię

Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (Cannabis sativa L.), rosnących w południowo-wschodniej Azji, w rejonie Morza
Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i Południowej. Można je również hodować w klimacie umiarkowanym. Są to najbardziej
rozpowszechnione, a tym samym najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie. W niektórych krajach preparaty konopi są
legalizowane i dopuszczane do oficjalnego obrotu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/test-thc-strip-szybki-test-paskowy-do-wykrywania-narkotykow-w-moczu-x1-sztuka.html
https://www.apte.pl/test-thc-strip-szybki-test-paskowy-do-wykrywania-narkotykow-w-moczu-x1-sztuka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 

WAŻNE UWAGI:

Jeśli uzyskałeś wynik dodatni dla któregokolwiek narkotyku obserwuj osobę, której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się
powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc. Jeśli uzyskałeś wyniki ujemne, to nie oznacza, że osoba której mocz
badałeś, nie zażywa narkotyków. Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik
fałszywie ujemny. Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test
go nie wykrywa.
Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.
Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.
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