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CRP-Screen Test CRP ultraczuły 1 szt.
 

Cena: 43,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ZBADAJSIE SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Testy diagnostyczne - Wyrób medyczny inny

PRODUCENT: Home Lab

ZBADAJSIE SP. Z O. O.

ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa

ILOŚĆ:  1 sztuka

 

 

Profesjonalny test (4 zakresy CRP) do różnicowania infekcji i diagnostyki stanów zapalnych CRP-Screen – 1 test z krwi.

 

 

DZIAŁANIE:

Profesjonalny, płytkowy test domowego użytku diagnozujący podłoże infekcji (zakażenie bakteryjne czy wirusowe) i stany zapalne,
poprzez wykrywanie podwyższonego poziomu CRP. Test CRP-Screen jest bardzo dokładny i czuły, co potwierdza fakt, że jest dostępny i
stosowany również przez profesjonalistów (lekarze, szybka diagnostyka szpitalna oraz laboratoryjna).
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Jedyny, dostępny zarówno dla pacjentów jak i profesjonalistów test półilościowy - pozwalający na określenie zakresu stężeń białka CRP
w przedziałach:

1) poniżej 8 mg/L

2) od 8 do 40 mg/L

3) od 40 do 100 mg/L

4) powyżej 100 mg/L

Zakres stężeń testu CRP-Screen (8-100mg/L) jest taki sam jak w profesjonalnych półilościowych testach CRP i zgodny z powszechnie
obowiązującymi rekomendacjami lekarzy.

 

WSKAZANIA:

Szybki test do domowego badania poziomi c-białka reaktywnego

Cel diagnostyczny:

Uniknięcie niepotrzebnej antybiotykoterapii - poziom CRP jest wskaźnikiem diagnostycznym, pomagającym różnicować podłoże infekcji
wirusowej od bakteryjnej. Antybiotyki działają tylko na bakterie!

Wykrycie stanu zapalnego - często chorób oraz schorzeń jelit i układu pokarmowego, rozwoju infekcji bakteryjnej po zabiegach
chirurgicznych i stomatologicznych.

Zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy - u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz schorzeniami układu sercowo-naczyniowego,
wysokie CRP może wskazywać na rozwój miażdżycy naczyń.

 

DAWKOWANIE:

Stosownie do załączone instrukcji

 

SKŁAD:

W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do wykonania testu: profesjonalny nakłuwacz, płytka testowa, pipeta oraz
specjalny diluent do rozcieńczenia próbki krwi.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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