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Test do wykryw.narkotykow w moczu,multi,1zest
 

cena: 30,40 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Opakowanie 1 zest.(4 szt.)

Producent Hydrex Diagnostics

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Multi Test jest szybkim jednostopniowym testem jakościowym do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu.

Jednocześnie wykrywa 6 narkotyków: amfetaminę, kokainę, morfinę, heroinę, marihuanę i haszysz.

Sposób użycia:
Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu zebranego do czystego i suchego pojemnika. Mocz może być pobrany o
dowolnej porze dnia. Jeśli badania nie można wykonać tuż po pobraniu moczu, wówczas badany mocz można przechować do 48
godzin w chłodziarce (temperatura 2 - 80C). Przed wykonaniem badania pojemnik z moczem wystawić z chłodziarki i pozostawić przez
pół godziny w temperaturze pokojowej.

Następnie:
Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test chwytając za jego górną część. Zwrócić
uwagę, aby nie dotykać palcami okienek wynikowych testu. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy
wyrzucić.
Zdjąć plastikową osłonę z panela pasków testowych. Zanurzyć w badanym moczu wystające z obudowy paski testowe tak, aby nie
dotknąć powierzchni moczu dolną krawędzią plastikowej obudowy testu.
Panel pasków testowych zanurzyć w moczu i trzymać w nim ok. 15 sekund, do momentu pojawienia się prążków kontrolnych C w
okienkach wynikowych dla poszczególnych pasków testowych.
Gdy pojawią się prążki kontrolne, wyjąć panel testowy z moczu i umieścić test na poziomej powierzchni.
Wynik odczytywać niezależnie dla każdego narkotyku po 5 minutach od momentu zanurzenia panela pasków testowych w moczu.

UWAGA: Nie brać pod uwagę wyników otrzymanych po czasie dłuższym niż 15 minut. Po upływie 15 minut intensywność barwy
prążków może ulec zmianie lub może pojawić się nowy prążek.

Uwagi:
Wynik dodatni
Pojawia się tylko jeden barwny prążek: w strefie kontrolnej C. Brak barwnego prążka w strefie testowej T. Jeden prążek - w badanym
moczu stwierdza się obecność narkotyku.
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Wynik ujemny
Pojawiają się dwa barwne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka testowego może być słabsza lub
mocniejsza niż prążka kontrolnego. Dwa prążki - w badanym moczu nie stwierdza się obecności narkotyku.

Wynik nieważny
Pojawia się tylko prążek testowy T lub nie pojawia się żaden prążek. Badanie należy powtórzyć używając nowego testu. 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

