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nazwa Bobo-test – strumieniowy test ciążowy
producent: Diagnosis

cena: 16.99 zł

bobo-test strumieniowy jest szybkim i prostym w użyciu testem ciążowym do domowego użytku. Wynik testu
pojawia się w ciągu 5 minut. Test można stosować już po 7 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy
dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął
pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.
Wyrób do samodzielnego zastosowania.
Test do diagnostyki in vitro (wyłącznie do użytku zewnętrznego).
Przed przeprowadzeniem testu
- Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia. Jeżeli masz jakieś pytania co do sposobu przeprowadzenia testu
lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod nr (085) 732 46 22 lub 732 40 99 w godz. 8.00-16.00
(poniedziałek-piątek)
- Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
- Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej: 3-300C
- Przechowuj test z dala od dzieci.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej
konsultacji z lekarzem.
Zawartość opakowania:
- 1 test
- instrukcja użycia
Przed zastosowaniem zapoznaj się z instrukcją obsługi
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Jak działa test?
Bobo-test strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążowego
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HCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu. Hormon ten jest produkowany przez organizm tuż po
zapłodnieniu, a jego poziom wzrasta znacząco w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Bobo-test strumieniowy jest wyjątkowo czułym testem przeznaczonym do wykrywania hormonu HCG już w 2-3
dni od momentu wzrostu HCG. Wykrywa go o około 50% szybciej niż inne testy.
Kiedy można wykonać test?
Odczekaj 7 dni po stosunku zanim przeprowadzisz test. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki
test można przeprowadzić o każdej porze dnia. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do
przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Pozytywny wynik znaczy, że jesteś w ciąży,
natomiast negatywny powinien być powtórzony w dniu spodziewanej miesiączki.
Czy do przeprowadzenia testu można użyć pojemnika?
Tak, jeżeli próbka moczu jest gromadzona w czystym i suchym pojemniku i natychmiast zostanie wykorzystana
do przeprowadzenia testu. Zastosuj się wówczas do punktu 2 opisanego w części "Sposób użycia".
Czy karminie piersią i picie alkoholu mają wpływ na wynik?
Nie.
Co mam zrobić kiedy wynik jest pozytywny?
Powinnaś skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Możesz potwierdzić test robiąc go jeszcze raz po trzech
dniach. Pamiętaj, że odpowiednie zachowanie we wczesnej fazie ciąży jest ważne, aby zapewnić zdrowie matce i
dziecku.
Co powinnam zrobić kiedy wynik jest negatywny?
Negatywny wynik testu oznacza, że hormon HCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli
miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni możliwe jest, że źle wyliczyłaś dzień rozpoczęcia okresu. Wówczas
powinnaś powtórzyć test. Jeżeli ponowna próba wskazuje negatywny wynik, a oczekiwana miesiączka nie
występuje, powinnaś skontaktować się z lekarzem.
Jakie czynniki mogą wpływać na wynik testu?
Jeżeli przeprowadzisz test zgodnie z instrukcją użycia wynik testu powinien być dokładny. Jednakże pewne
rzadkie choroby i niektóre leki stosowane w leczeniu niepłodności zawierające hormon HCG mogą wpływać na
wyniki. Leki przeciwbólowe oraz tabletki antykoncepcyjne nie mają wpływu na wynik testu.
Co mam zrobić jeśli nie jestem pewna co do koloru linii w oknie testowym?
Jeżeli wynik testu jest pozytywny (ciąża), w oknie testowym pojawią się dwie, różowe linie w ciągu 5 min. od
wykonania testu. Rezultat jest pozytywny bez względu na fakt, jak silny lub słaby jest kolor linii. Jednakże, gdy
chcesz się jeszcze bardziej upewnić, powtórz test po 3-4 dniach kiedy poziom hormonu HCG wzrośnie, linie będą
ciemniejsze.
Czy wynik może się zmienić po dłuższym czasie?
Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 min. nie
należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmieniać obraz
przeprowadzonego testu.
więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl
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