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INSTI - test domowy na HIV
 

cena: 116,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Farmabol

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus) ludzki wirus niedoboru odporności wywołuje AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency
Syndrome), czyli zespół nabytego niedoboru odporności. Zarażenie może nastąpić poprzez kontakt seksualny, skażony sprzęt do
wstrzykiwań, okołoporodowo lub w trakcie ekspozycji na wydzieliny albo tkanki zawierające wirusa.

Zakażenie wirusem HIV daje początkowo niejednoznaczne objawy, dlatego szybka diagnoza pozwala na wdrożenie leczenie lekami
antyretrowirusowych (HIV należy do grupy retrowirusów). Poprawnie prowadzona terapia ogranicza szybkość namnażania się wirusa w
organizmie i daje pacjentowi możliwość normalnego funkcjonowania z nielicznymi ograniczeniami. Całkowite wyleczenie jest obecnie
niemożliwe.

INSTI wykonuje się z próbki krwi kapilarnej (z palca) w kierunku wykrycia przeciwciał wirusa HIV (ludzki wirus niedoboru odporności)
typu 1 i 2.

Test przesiewowy do samodzielnego wykonania w domu.

Sposób użycia:
Zasada działania testu polega na jakościowym i wizualnym określeniu przeciwciał IgG i IgM, powstających w wyniku reakcji
immunologicznej organizmu po kontakcie z wirusem HIV.

Test INSTI należy do grupy testów szybkich (wynik w ciągu 1 minuty).

Mierzy przeciwciała wirusa HIV już po 21/22 dniach od chwili możliwego zakażenia.

Mimo iż w wielu przypadków przeciwciała wirusa HIV pojawiają się dopiero po trzech miesiącach, to czułość testu pozwala na ich
wykrycie szybciej (nawet o dwa tygodnie) od innych dostępnych testów. Szeroko zakrojone badania wskazały na wyjątkową dokładność
i czułość testu (100%), pod warunkiem poprawnego wykonania.
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Opakowanie zawiera pełny zestaw do wykonania jednego testu: 
urządzenie testujące,
buteleczkę z buforem,
zakraplacz,
lancet,
podkładkę alkoholową.

Opakowanie, ulotka i szczegółowa instrukcja opisane są w języku polskim.

Podmiot odpowiedzialny
FARMABOL Sp. z o.o.
ul. T. Ociepki 4
34-600 Limanowa
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