
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

TIK ALERT – test na boreliozę
 

cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent LabHome

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Test na boreliozę apteka

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.

Działanie - co wykrywa test?

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM, pojawiające się w pierwszej fazie infekcji.
Jeżeli ukąsił Cię kleszcz, odczekaj co najmniej 2 tygodnie przed wykonaniem badania, tyle czasu potrzebuje Twój organizm, aby
wyprodukować przeciwiciała IgM - które krążą w krwi nawet do kilkunastu miesięcy.

Ukąszenia kleszcza mogą wywołać wiele niebezpiecznych dla zdrowia chorób, takich jak borelioza, anaplazmoza, bartoneloza,
babeszjoza, tularemia czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Pozytywny wynik testu TIK’ ALERT potwierdza obecność przeciwciał IgM przeciwko boreliozie -w takim wypadku niezwłocznie
skonsultuj się z lekarzem.

Wskazania - dla kogo dedykowane jest badanie?

aktywnie spędzasz czas na łonie natury
zauważyłeś ukąszenie kleszcza (nawet mały kleszcz może przenosić bakterie)
masz wczesne objawy infekcji m.in. objawy grypopodobne, gorączka, dreszcze, bóle stawowe

Kiedy kupić domowy test na boreliozę w aptece?

w przypadku ukąszenia kleszcza,
profilaktycznie, po okresie wiosenno-letnim,
gdy zauważasz objawy boreliozy i podejrzewasz jej rozwój.
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Zawartość zestawu

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

Test TIK’ALERT jest stosowany w również przez profesjonalistów (szybka przesiewowa diagnostyka szpitalna oraz laboratoryjna).

ZBADAJ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

Jak wykonać test w warunkach domowych?

1. Rozerwij aluminiową saszetkę, następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę do pobierania krwi, a następnie wyrzuć
saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.

1. Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza i wykonaj jeszcze 2-3 obroty, aby zdjąć szarą nakrętkę.

1. Naciśnij przycisk wysuwający lancet i za pomocą nakłuwacza pozyskaj kroplę krwi. Wcześniej pomasuj wybrany opuszek palca,
aby zwiększyć ukrwienie. Pobierz krew do pipety, przykładając jej koniec do kropli krwi. Po osiągnięciu linii wyznaczonej na
pipecie przenieś krew do dołka testowego na płytce testowej poprzez ściśnięcie wybrzuszenia pipety.

1. Dodaj diulent do krwi uzyskanej poprzez nakłucia palca w odpowiedniej ilości zgodnie z instrukcją.

1. Odczytaj wynik po 10 min. Należy pamiętać, że wynik jest niewiarygodny po dłuższym oczekiwaniu, niż wskazano w instrukcji.
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