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ROTADENO-Screen® Szybki test na rotawirusy i adenowirusy
 

cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Postać test diagnostyczny

Producent LabHome

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

ROTADENO-Screen® jest swoistym, szybkim testem immunodiagnostycznym 
do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale - diagnostyka infekcji
układu pokarmowego u dzieci i niemowląt.
ROTAWIRUSY ADENOWIRUSY w kale 

ROTADENO-Screen® jest swoistym, szybkim testem immunodiagnostycznym do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale -
diagnostyka infekcji układu pokarmowego u dzieci i niemowląt.

Wskazania:

Test wykonuje się w przypadku biegunek, bólu brzucha i wymiotów. Zarówno rotawirusy, jak i adenowirusy są główną przyczyną infekcji
żołądkowo-jelitowych (oraz powiązanych zespołów) u ludzi, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Adenowirus jest związany głównie z
infekcyjnym zapaleniem żołądka i jelit, ale także z wieloma innymi chorobami, takimi jak zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli (jeśli
występuje w drogach oddechowych) lub zapalenie rogówki i spojówek. Infekcja rotawirusowa i adenowirusowa łatwo przenosi się
poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami lub innymi powierzchniami środowiskowymi skażonymi kałem.

Skład zestawu:

Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:

1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca

1 urządzenie testowe oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci
Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.
Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.

1 papierowa podkładka do pobrania próbki kału
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1 butelka do pobrania próbki kału zawierającą 2 ml diluentu (rozcieńczalnika)
1 ulotka z instrukcją użytkowania

Sposób użycia:

Odkręć nakrętkę butelki do pobrania próbki i zanurz jej koniec (patyczek) w próbce kału. Włóż ponownie nakrętkę z próbką kału do butelki
zawierającej diluent (rozcieńczalnik). Zakręć nakrętkę mocno i dobrze wstrząśnij, aby rozpuścić próbkę kału w rozcieńczalniku. Trzymaj
butelkę pionowo i dodaj powoli dokładnie 5 kropli rozcieńczalnika do każdego dołka próbkowego na płytce testowej. Odczytaj wynik
testu po upływie 10 minut.

Rotawirusy stanowią od 20 do 80% wszystkich zakażeń wywołujących biegunki u dzieci i nawracające zachorowania

Infekcja jest możliwa nawet, gdy dziecko jest zaszczepione

Szczyt zachorowań - wiosna, jesień, zima

Główne miejsce transferu - żłobki i przedszkola

Statystyki zakażeń: 

200 tys. zachorowań rocznie - według doniesień Państwowego Zakładu Higieny przed 5 rokiem życia każde dziecko przechodzi co
najmniej jedną infekcję rotwawirusem.

1 dziecko na 5 korzysta z porady lekarskiej
1 dziecko na 65 jest hospitalizowane
1 dziecko na 293 umiera

Rekomendacja w przypadku pozytywnego wyniku testu: 

Jeżeli wynik jest pozytywny, oznacza to, że w próbce kału obecny jest rotawirus i / lub adenowirus. Powinieneś skonsultować się z
lekarzem, aby pokazać mu wyniki testu - zwłaszcza jeśli masz obniżoną odporność lub test wykonywany był u dziecka. Lekarz
zdecyduje o podjęciu kolejnych kroków.

Producent

VEDA.LAB 
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, France
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