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TEST OWULACYJNY LH paskowy APTEO CARE 5szt
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Test owulacyjny LH PASKOWY APTEO CARESkład opakowania:• 5 testów paskowych w osobnych saszetkach zawierających: 1 test
oraz środek pochłaniający wilgoć,• 5 pojemników na mocz,• instrukcję używania.Sposób użycia:1. Test należy wykonywać w 
pomieszczeniu, w  którym temperatura utrzymuje się w granicach 18-30°C.2. Przed użyciem należy przygotować stoper.3. Zebrać
próbkę moczu do pojemnika testowego dołączonego do opakowania. Nie jest preferowana próbka pierwszego, porannego moczu.4.
Wyjąć test LH z  saszetki foliowej, rozrywając ją w  miejscu nacięcia i  chwytając za jego górną część. Środek pochłaniający wilgoć,
znajdujący się w środku saszetki, wyrzucić wraz z saszetką.5. Zanurzyć pasek testowy w  pobranym moczu do linii paska, tak jak
pokazuje strzałka. Nie zanurzać powyżej linii MAX (maksimum).6. Po 5 sekundach wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić
go na płaskiej, czystej, suchej niechłonnej powierzchni.7. Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową i 
kontrolną paska testowego. Odczekać, aż pojawią się barwne linie.8. Wynik testu należy odczytać po 5 minutach od momentu
zanurzenia paska testowego w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę. Jeżeli wynik jest pozytywny,
to może być już zaobserwowany w czasie 40 sekund.9. Jednakże w celu potwierdzenia wyniku negatywnego, należy odczekać pełny
czas reakcji (10 minut).10. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut, bowiem może być on błędny.11.
Po jednokrotnym użyciu test należy wyrzucić.INTERPRETACJA WYNIKÓW:1. Wynik pozytywny: pojawienie się 2 linii jednakowego koloru
lub gdy linia testowa jest ciemniejsza od linii kontrolnej.W tym przypadku z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że
owulacja nastąpi w ciągu 24-48 godzin. Jeśli chcesz zajść w ciążę, to najlepszym czasem do odbycia stosunku są 24 godziny po
wykonaniu testu, ale przed upływem 48 godzin.2. Wynik negatywny: pojawienie się tylko jednej linii kontrolnej, linia testowa nie pojawia
się wcale lub jest znacznie jaśniejsza od linii kontrolnej.3. Wynik nieważny: nie ma widocznej żadnej linii lub obie linie są słabo widoczne.
Czynności należy powtórzyć, używając nowego testu paskowego.Przechowywanie:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
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