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SwimCount - test na płodność dla mężczyzn
 

cena: 189,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent LabHome

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie test nasienia

Opis produktu
 

SwimCount - jedyny profesjonalny test jakości nasienia, ilość i ruchliwość plemników

SwimCount jest pierwszym testem jakości nasienia, opracowanym oraz testowanym przez specjalistów z klinik leczenia niepłodności na
całym świecie. SwimCount to profesjonalny test płodności dla mężczyzn określający stężenie plemników w ejakulacie, które mogą się
poruszać. Test płodności przeznaczony jest do wykonania w warunkach domowych.

Domowy test płodności

Test na płodność dla mężczyzn do samodzielnego wykonania opracowany został w przełomowej technologii do wykrywania
ilościowego stężenia plemników w nasieniu zdolnych do prawidłowego pływania (poruszania się).

Problem niepłodności dotyczy dziś już ponad 1,5 mln par w Polsce. W 60% przypadków powodem braku ciąży jest czynnik męski,
ponieważ nawet co piąty mężczyzna ma obniżoną jakość nasienia. Prawidłowa ruchliwość plemników jest według specjalistów
jednym z najważniejszych czynników, który służy do oceny stanu płodności mężczyzny.

Test, który bada jakość nasienia

SwimCount jako jedyny test do wykonania w warunkach domowych - mierzy nie tylko ilość plemników, ale również ich ruchliwość - co
jest najbardziej wiarygodnym czynnikiem możliwości zapłodnienia kobiety!
Niestety dla wielu mężczyzn testy płodności w laboratorium lub klinice może być krępujące i wstydliwe. Jest to najczęstszy powód
dla którego, odkładamy wykonanie badania.

Dlaczego wybrać SwimCount?

Test jakości nasienia umożliwia ocenę potencjału rozrodczego mężczyzny.

Jedyny domowy test półilościowy płodności dla mężczyzn - posiada 3 poziomy określające stężenie plemników, zgodne z
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rekomendacjami WHO - zabarwienie próbki wskaże, czy ilość ruchliwych plemników jest powyżej, czy poniżej wytycznych dla
normalnej jakości spermy (5 milionów na mililitr).
Wiarygodny - test dla mężczyzn określający stężenie plemników i ich ruchliwość posiada Certyfikat Zgodności CE0086 oraz
Certyfikaty Jakości ISO 9001:13485, badania kliniczne i pozytywne rekomendacje wielu specjalistów.
Dokładny - zapewnia 96% czułości w porównaniu z wynikami testu przeprowadzanego przy użyciu mikroskopu podczas
badania w laboratorium oraz 100% zgodność wyników testu w porównaniu z badaniem CASA (system automatyczny).
Dyskretny - wynik badania uzyskuje się w ciągu 30 minut w domowym zaciszu.
Wygodny - nie ma konieczności transportu materiału do laboratorium (próbka nasienia musi być dostarczona do laboratorium
do 30 minut od pobrania)

Kiedy wykonać test?

Domowy test na płodność dla mężczyzn należy wykonać:

przed rozpoczęciem starań o dziecko
gdy występuje problem z zajściem w ciążę
gdy rozpoczęto starania o dziecko
w celu sprawdzenia płodność
w przypadku obawy przed wizytą w laboratorium
w celu sprawdzenia po zabiegu wazektomii - antykoncepcja u mężczyzn

SwimCount to pierwszy domowy test płodności dla mężczyzn, który daje wiarygodną i rzetelną odpowiedź, jakie są szanse na
uzyskanie ciąży. SwimCount to test stosowany również przez lekarzy!

ZBADAJ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

Okiem eksperta

Wyjaśniamy: Domowy test na płodność - przeczytaj więcej. Fakty i mity.

Działanie

Test na płodność dla mężczyzn SwimCount umożliwia wykonanie sprawdzenia ilości plemników zdolnych do zapłodnienia w nasieniu (o
prawidłowej budowie i ruchu postępowym). Według specjalistów ruchliwość jest najważniejszym pojedynczym parametrem służącym
do oceny męskiej płodności.

Test SwimCount posiada 3 przedziały wyniku świadczące o jakości nasienia. Wynik odczytuje się w okienku. Im ciemniejszy kolor próbki,
tym większa ilość prawidłowo poruszających się plemników

niski – poniżej 5 mln ruchliwych plemników na 1 ml nasienia
średni – od 5 do 20 mln ruchliwych plemników na 1 ml nasienia
wysoki – powyżej 20 mln ruchliwych plemników na 1 ml nasienia

Przechowywanie

Wyrób medyczny SwimCount należy przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu światła i wilgoci w temperaturze od 2°C do 30°C,
poza zasięgiem dzieci.

Co zawiera opakowanie SwimCount

urządzenie testowe SwimCount
plastikowa strzykawka do przenoszenia nasienia
kubeczek do pobrania nasienia
instrukcja użytkowania
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Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
 

Galeria
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