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Tyčinka LUX UniMark TM  pro včasnou diagnózu těhotenství
LEVNÝ  –  JEDNODUCHÝ –  RYCHLÝ –  PŘESNÝ –  SPOLEHLIVÝ –  VÝSLEDEK KDYKOLIV B ĚHEM DNE

Na jakém principu tento test pracuje
Tento test pracuje na principu imunoanalýzy. Pomocí testovacího proužku se prokazuje HCG v moči. HCG (lidský choriogonadotropin) je glykoproteinový
hormon, který se vytváří v placentě a dostává se do krve a moči brzy po oplodnění. Proto je vzestup hladiny HCG v krvi a moči hlavním signálem a
specifickým ukazatelem těhotenství.
Sáček obsahuje
Jeden kus testovací tyčinky a malý sáček s látkou snižující vlhkost uvnitř obalu. Test můžete skladovat při pokojové teplotě nebo v ledničce. Před použitím
vždy zkontrolujte datum exspirace, které je uvedeno v prolisu na okraji obalu.
Návod
Test je možno použít v kteroukoliv denní nebo noční dobu. Hladina HCG je však nejvyšší v ranní moči. Testovací tyčinka v uzavřeném obalu by měla mít
před testem pokojovou teplotu. Vyjměte testovací tyčinku z obalu a vysuňte vlastní tyčinku (knot) z plastového krytu. Konec vysunuté tyčinky vložte do
proudu moči na dostatečně dlouhou dobu, aby se dobře nasákl močí. Potom jej zasuňte zpět do ochranného plastového krytu. Vyčkejte 4 -5 minut na
odečtení výsledků.
Hodnocení výsledků
1. Pozitivní výsledek (podezření na těhotenství)
Mimo zbarvení proužku v kontrolní zóně se také objeví jasný růžový až fialový  proužek v testovací
zóně. Nejlepší čas pro odečtení výsledku je za 4 až 5 minut po provedení. Pozitivní výsledek se může
objevit již za 40 sekund.
(viz obrázek 1.)

2. Negativní výsledek :
Objeví se jen proužek v kontrolní zóně a žádný v testovací zóně. Aby se mohlo vyloučit těhotenství, je
třeba odečíst výsledky až za 5 minut. (viz obrázek 2.)

3. Výsledek nelze hodnotit:
Jestliže se po 6ti minutách nezbarví žádný proužek ani v testovací ani v kontrolní zóně, nebo se objeví
proužek jen v testovací zóně, pak test nemůže být považován za platný. Obvykle je to způsobeno
různými nečistotami nebo nesprávným postupem.

DŮLEŽITÉ UPOZORN ĚNÍ :
Test je pozitivní v den vynechání menstruačního krvácení (nebo 1 – 2 dny před vynecháním) za předpokladu pravidelného cyklu. V případě pozitivního
výsledku testu nebo při pochybnostech se obraťte na svého lékaře. Výsledek může být výjimečně falešně negativní u některých druhů pokročilého
těhotenství, při abnormálně vysoké hladině HCG v moči. Výsledek může být též falešně pozitivní u některých chorob, po spontánním potratu nebo po
některých lécích.

Před použitím vždy zkontrolujte datum exspirace, které je uvedeno v prolisu na okraji obalu.
Citlivost 25 mlU/ml (25 IU/l) ve shod ě s doporu čením WHO                                                      TEXT (200502)

Obsah: 1 kus těhotenského testu UniMarkTM - TYČINKA
Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Výrobce: Biotech Atlantic, Inc., Eatontown, USA.
Zplnomocněný zástupce:  PERCOM® spol. s r.o.,  Radyňská 27-29,  326 00 PLZEŇ,  CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz.

Balení :

1. 30 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 240 krabiček
2. 6 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 216 krabiček
3. 5 krabiček do gumičky, karton 60x40x40 cm = 240 krabiček
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Komponenta:
8595041601030 TT UniMarkTM tyčinka


