
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Test NARKODIAG MULTI-TEST
 

Cena: 37,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  Diagnosis

ul. Gen. W. Andersa 38A,

15-113 Białystok

ILOŚĆ:  1 sztuka

 

 

Multitest na narkotyki NarkoDiag

Szybki test panelowy do jakościowego, jednoczesnego wykrywania amfetaminy, morfiny, ecstasy, marihuany i haszyszu (THC) w moczu.

 

 

DZIAŁANIE:

NarkoDiag MultiTest jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada działania polega na zanurzeniu panelu testowego w próbce
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moczu i odczytaniu po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne linie na pasku testowym.

 

WSKAZANIA:

Test do wykrywania obecności narkotyków w moczy.

Test Substancja wykrywana w moczu Próg (ng/mL)

Amfetamina (AMP) D-Amfetamina 1000

Marihuana (THC) 11-nor-�D9-THC-9 COOH 50

Ecstasy (MDMA) D,L Methylenedioxymetamfetamina 500

Opiaty (OPI 2000) Morfina 2000

 

DAWKOWANIE:

Stosownie do potrzeb. Instrukcja użycia w opakowaniu

 

SKŁAD:

W opakowaniu: panel testowy i instrukcja użycia

 

OSTRZEŻENIA: 

Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod
numer +48 (85) 7324 622 lub +48 (85) 7324 099 w godz. 8-16 (pn-pt).

Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).

Test należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.

Test należy chronić przed dziećmi.

Test powinien pozostać w zapieczętowanej torebce aż do momentu użycia.

Wszelkie próbki należy uznać za potencjalnie biologicznie niebezpieczne i traktować tak jak środki zakaźne.

Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami.

Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

 

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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