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Accu Sperm - test płodności dla mężczyzn
 

cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent BIOVENA

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie test nasienia

Opis produktu
 

Accu Sperm jest testem płodności dla mężczyzn określającym stężenie plemników. To szybki test do wykrywania ilościowego stężenia
plemników w nasieniu ludzkim, jako pomoc w określaniu stanu płodności mężczyzny.

Najważniejsze parametry testy Accu Sperm:

Test do samodzielnego wykonania

Test do stosowania w diagnostyce in vitro

Wygoda i dyskrecja

Szybki wynik już po 5 minutach

Dokładność testy na poziomie aż 98%

DZIAŁANIE

Test pozwala określić czy stężenie plemników jest prawidłowe tzn. czy mieści się w ramach aktualnej wartości referencyjnej Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) (tj.>15 mln plemników/ml nasienia).

Pozytywny wynik testu pokazuje, że stężenie plemników mieści się w przedziale uznanym za prawidłowy, podczas gdy wynik negatywny
wskazuje stężenie plemników poniżej normy.

Wynik negatywny może oznaczać niepłodność i stanowić ewentualne wskazanie do dalszej diagnostyki. Negatywny wynik testu nie
oznacza, że ciąża nie może wystąpić i nie powinno to być przyczyną unikania stosowania antykoncepcji.

Główne zalety testu AccuSperm to łatwość i szybkość wykonania oraz dokładność wyników

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Najlepszy czas do wykonania testu to od 2 do 7 dni od ostatniego wytrysku. Pobranie nasienia w czasie krótszym niż 2 dni lub dłuższym
niż 7 dni wpływa na dokładność wyników badania. Szczegółowa instrukcja wykonania testu znajduje się na ulotce.
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Test płytkowy – 1 szt.
Kubek na nasienie – 1 szt.
Butelka roztworu buforowego – 1 szt.
Plastikowa strzykawka do przenoszenia nasienia – 1 szt.
Ulotka

Podmiot odpowiedzialny: 
Biovena Health Sp. z o.o.
ul. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

O producencie: 

Celem firmy BIOVENA HEALTH jest dostarczanie innowacyjnych produktów o wysokiej jakości i wyjątkowej skuteczności, które
poprawiają stan zdrowia pacjentów. Firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016.
Produkcja preparatów marki Biovena odbywa się w zakładach spełniających normy w zakresie systemu jakości GMP.

Preparaty tworzone są w oparciu o wieloletnią współpracę ze specjalistami, liczne badania medyczne oraz szeroką wiedzę na temat
stosowanych komponentów.
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