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Test FOB do wykrywania krwi utajonej w kale, 1 sztuka
 

Cena: 16,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

FOB TEST

DOMOWY TEST DO WYKRYWANIA KRWI UTAJONEJ W KALE

1 sztuka

Zachorowalność na raka jelita grubego (a więc: okrężnicy, odbytnicy i odbytu) systematycznie wzrasta. Rak jelita grubego występuje
równie często u mężczyzn jak i u kobiet. W Polsce stanowi drugą co do częstości przyczynę zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet
i trzecią co do częstości przyczynę zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn. Tak jak w przypadku innych nowotworów, wczesne
wykrycie raka jelita grubego znacznie zwiększa szanse przeżycia pacjenta.

Jednym z testów przesiewowych (skriningowych) w kierunku raka jelita grubego jest badanie na krew utajoną w kale, które może być
wykonane również w warunkach domowych. Takim testem jest szybki test pod nazwą FOB Test.

FOB Test wykrywa wyłącznie hemoglobinę ludzką i z tego powodu nie wymaga zachowania odpowiedniej diety.

Sposób użycia

Pobrać badany kał do suchego i czystego pojemnika.

Wyjąć zawartość opakowania FOB Test z pudełka.

Przygotować zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

Wykonać badanie ściśle przestrzegając poniższej instrukcji:

Wziąć do ręki pojemnik do pobierania próbek kału w taki sposób, aby niebieska nakrętka była na górze, a biała na dole. Odkręcić
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niebieską nakrętkę i za pomocą aplikatora umieszczonego w tej nakrętce pobrać próbkę do badania. W tym celu końcówkę aplikatora
należy 'wkręcić" w trzy różne miejsca badanego kału na głębokość ok. 1 cm. Zwrócić uwagę, aby kał pokrywał powierzchnię aplikatora
tylko cienką warstwą.

Pobraną w powyższy sposób próbkę kału wprowadzić do pojemnika z płynem i szczelnie zakręcić.

Wyjąć płytkę testową z aluminiowej kopertki i umieścić ją na poziomej powierzchni. W kopertce znajduje się również środek
pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.

Trzymając pojemnik do pobierania próbek tak, jak poprzednio (niebieska nakrętka na górze, biała na dole), odkręcić tym razem białą
nakrętkę, która zabezpiecza końcówkę pojemnika przed przypadkowym odłamaniem. Energicznie potrząsnąć pojemnikiem, aby
dokładnie wymieszać próbkę kału z płynem. Następnie chwytając przez jednorazową chusteczkę za końcówkę, odłamać ją. Ściskając
ścianki pojemnika nakropić 4 pełne krople diluentu z próbką do okrągłego okienka na płytce testowej. W czasie nakrapiania nie dotykać
końcówką do płytki testowej.

Odczytać wynik testu po 5 minutach.

Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 8 minut.

Skład

Opakowanie FOB Test zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania na obecność krwi utajonej w kale:

1 aluminiowa szczelnie zamknięta kopertka, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć

1 pojemnik z diluentem i z aplikatorem do pobierania próbek kału

1 jednorazowa chusteczka pomocna przy odłamywaniu końcówki w pojemniku do próbek kału

1 instrukcja wykonania testu .

WAŻNE UWAGI:

Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.
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