Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa HemoActive – profilaktyka chorób jelita
grubego
producent: Diagnosis

cena: 19.99 zł

HemoActive - prosty test domowego użytku, umożliwiający wykrycie krwi utajonej w kale – jednego z
objawów raka jelita grubego

HemoActive jako jedyny test w Polsce posiada rekomendację Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz
Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem

Dokładny - test zapewnia wysoką dokładność wykrycia krwi utajonej w kale ( zgodnie z normami ISO i CEN
obowiązującymi w U.E.)

Łatwy w użyciu - w celu jego przeprowadzenia wystarczy wrzucić bibułkę testową do muszli klozetowej

Szybki - wynik jest prosty w interpretacji, jeśli jest obecna krew utajona w kale, w ciągu 2 min. test zabarwi się
na kolor niebiesko-zielony

Higieniczny - nie wymaga zbierania kału

Komfortowy - nie wymaga stosowania diety
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Ekonomiczny - zawiera pięć bibułek testowych (3 do wykonania pełnego testu oraz 2 dla potwierdzenia
poprawności jego wykonania)

Każdy z nas po 50 roku życia powinien przynajmniej raz w roku wykonać badanie na krew utajoną w kale,
w celu stwierdzenia czy nie dochodzi do krwawienia z przewodu pokarmowego. Jest ono najczęstszym ( 76%) z
objawów nowotworu jelita grubego.

Wczesne wykrycie choroby jest podstawowym warunkiem skutecznego leczenia. Jednym z badań prowadzących
do rozpoznania choroby jakie zleca lekarz, jest badanie na krew utajoną w kale. Jest to krew, która w wyniku
krwawienia, wraz z treścią przeszła przez przewód pokarmowy, ale nie jest widoczna w stolcu „gołym okiem”.
Badanie wydaje się być krępujące, jednak to dzięki niemu można wcześniej zdiagnozować zmiany nowotworowe.

Wykonanie testu HemoActive nie wymaga stosowania specjalnej diety ani zbierania kału. Aby go przeprowadzić
wystarczy jedynie wrzucić bibułkę testową do muszli klozetowej. Wynik jest prosty w interpretacji - jeśli jest
obecna krew w kale, w ciągu 2 minut test zabarwi się na kolor niebiesko-zielony. Jest to oznaka, że należy
skontaktować się z lekarzem i przeprowadzić szczegółowe badania diagnostyczne w kierunku raka jelita grubego.

Każde opakowanie zawiera 5 bibułek testowych, proszek kontrolny potwierdzający poprawne wykonanie testu,
kartę wyników oraz dokładną instrukcję użycia.

Test HemoActive został przebadany klinicznie, aby zapewnić wiarygodną i dokładną wykrywalność krwi w kale,
zgodną z normami ISO i CEN obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponadto, jest bezpieczny dla środowiska,
ponieważ podlega całkowitej biodegradacji.

więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl
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