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THYRO-CHECK – test do diagnozowania niedoczynności
tarczycy
 

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent LabHome

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Test do diagnozowania niedoczynności tarczycy

THYRO-CHECK – szybki test z krwi do diagnozowania niedoczynności tarczycy - wyrób medyczny służący do samokontroli w zakresie
poziomu hormonu TSH we krwi (wykrywania podwyższonego poziomu hormonu tyreotropowego TSH).

Profesjonalny, test domowego użytku wykonywany z krwi, którą uzyskuje się poprzez nakłucie palca. Wykonanie testu oraz odczytanie
wyniku jest szybkie i proste, zajmuje kilka minut.

Tarczyca produkuje i wydziela do organizmu hormony - tyroksynę, trójjodotyroninę i kalcytoninę. Wydzielanie wskazanych hormonów
stymulowane jest przez tyreoliberynę (wpływający na przysadkę mózgową) i tyreotropinę (hormon przysadkowy wpływający na
tarczycę).

Działanie - co wykrywa test?

Test THYRO-CHECK pozwala wykryć w krwi podwyższony poziom hormonu tyreotropowego TSH. Poziom TSH powyżej 5 uIU/mL
wskazuje na niedoczynność tarczycy, co powinniśmy skonsultować z lekarzem.

Wskazania

masz objawy choroby
problem z utratą wagi lub tyciem
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nie możesz zajść w ciąże

Niedoczynność tarczycy - objawy

sucha skóra, łuszcząca się, chłodna, żółtawa, nadmierne rogowacenie naskórka;
włosy suche i łamliwe, nadmierne wypadanie włosów;
wzrost masy ciała, otyłość, zaparcia, kamica pęcherzyka żółciowego;
senność, przemęczenie, zaburzenia pamięci, spadek koncentracji, spowolnienie mowy i ruchów, depresja, demencja, osłabienie
odruchów i siły mięśniowej;
cykle bezowulacyjne, obfite miesiączki, bezpłodność, wzrost ryzyka poronienia samoistnego;
zaburzenia rytmu, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze rozkurczowe, spadek wydolności wysiłkowej;

Wykonanie testu na niedoczynność tarczycy

Test wykonywany z kropli krwi uzyskanej przy użyciu nakłuwacza dołączonego w zestawie. Następnie nanieś należy nanieść krew do
okna próbkowego i dodać diulent zgodnie z instrukcją. Po odczekaniu 10 min i należy odczytać wynik. Test do diagnozowania
niedoczynności gruczołu tarczycy po 15 minutach od rozpoczęcia testu może zwracać już wynik niewiarygodny, dlatego ważne jest, aby
odczytywać go w odpowiednim momencie. W przypadku wyniku pozytywnego konieczna jest konstultacja z lekarzem.

Instrukcja samodzielnego wykonania testu w warunkach domowych:

1. Z aluminiowego opakowania należy wyciągnąć wszystkie elementy zestawu (płytkę testową oraz pipetę do pobrania krwi).
2. Należy wyrzucić saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.
3. Nie dotykając przycisku uwalniającego nakłuwacz, należy przekręcić szarą nakrętkę, aż oddzieli się od nakłuwacza. Należy

pamiętać, aby nie ciągnąć za nakrętkę! Kontynuując przekręcanie, należy zdjąć i wyrzucić szarą nakrętkę.
4. Pomasuj wybrany opuszek palca, aby zwiększyć ukrwienie.
5. Wykorzystaj nakłuwacz do pobierania krwi, aby pozyskać odpowiednią jej ilość. Nie uciskając pipety, pobierz kroplę krwi - przyłóż

koniec pipety do kropli, która będzie migrować do linii wyznaczonej na pipecie.
6. Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego poprzez ściśnięcie końcówki pipety.
7. Odkręć niebieską nakrętkę, dodaj 4 krople diulentu, aby rozcieńczyć krew w dołku próbkowym.
8. Odczekaj 10 min i odczytaj wynik testu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji dołączonej do opakowania.

Zawartość zestawu

saszetka z płytką testową oraz pipetą, do której pobiera się krew
rozcieńczalnik (diluent)
sterylny lancet - nakłuwacz, za pomocą którego szybko uzyskasz kroplę krwi
instrukcja wykonania testu

THYRO-Check jest stosowany w również przez profesjonalistów (szybka przesiewowa diagnostyka szpitalna oraz laboratoryjna).
ZBADAJ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

Profesjonalny test niedoczynności tarczycy domowego użytku.
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