Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa bobo-test płytkowy
producent: Diagnosis

cena: 15.90 zł

BOBO-TEST płytkowy - to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu
pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu. Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie
minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego
porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze
dnia.
Przed przeprowadzeniem testu:
- Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do
jego rezultatów, zadzwoń na bezpłatną infolinię: 0 800 70 30 11 w godz. 8-16 (pn-pt).
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na
opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego).
- Test należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w
temperaturze 2-80C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w
temperaturze pokojowej.
- Test należy chronić przed dziećmi.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej
konsultacji z lekarzem.

Jak działa test?
Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon HCG (ludzka gonadotropina
kosmówkowa). Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu HCG co może stwierdzić ciąże
lub jej brak.
Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność HCG już przy stężeniu 25 mlU/ml.

Zawartość opakowania
W opakowaniu testu Bobo Test znajduje się:
1. Instrukcja użycia
2. Płytka testowa
3. Pipetka
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Odpowiedzi na ewentualne pytania
Jak wiarygodny jest Bobo Test?
Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego.

Kiedy należy przeprowadzić test?
Test jest w stanie wykryć już 6-dniową ciążę, jednakże ze względu na możliwość naturalnego poronienia we
wczesnym etapie ciąży, najlepiej wykonać test pierwszego dnia spodziewanej miesiączki. Największe stężenie
hormonu HCG występuje zazwyczaj w moczu porannym, jednak wysoka czułość Bobo-Testu pozwala na jego
przeprowadzenie o dowolnej porze dnia.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na wynik testu?
Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia, wynik testu powinien być dokładny. Jednak pewne leki
zawierające hormon HCG i niezwykle rzadko występujące choroby mogą fałszować wynik testu. Spożycie
alkoholu, przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, leków przeciwbólowych lub antybiotyków nie ma wpływu
na wynik testu.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest pozytywny?
Jeżeli wynik testu jest pozytywny powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test
robiąc go jeszcze raz po trzech dniach. Pamiętaj, odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne,
aby zapewnić zdrowie dziecka i matki.

Co powinnam zrobić jeżeli wynik testu jest negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeżeli
miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, powinnaś powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczyłaś dzień
rozpoczęcia miesiączki.

Czy wynik testu może się zmienić po pewnym czasie?
Pozytywny wynik testu (ciąża) nie zmieni się nawet kilka dni po wykonaniu testu.
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więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl
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