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Testy dla Monitora INR qLab 24szt. - kontrola krzepliwości krwi
INR + GRATIS Nakłuwacze
Cena

337,50 zł

Cena poprzednia

405,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

SQ-1-24

Producent

Micropoint Bioscience Inc.

Opis produktu
Jednorazowe paski testowe systemu MonitorINR do pomiaru PT/INR. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia
krwi z próbki z palca.
Cechy paska testowego MonitorINR
Zakres pomiarowy: INR pomiędzy 0,5 a -7,5
Próbka: 10 μL Świeża krew z palca.
Opakowanie pasków testowych MonitoraINR 24 szt.zawiera:
24 pasków testowych PT/INR
Polska instrukcja obsługi
Nakłuwacze do INR - 2x10 szt. Premium - Gratis
Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do Monitora INR pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli
jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.
Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi z opuszka palca.
Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia.
Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.
Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników.
Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed
wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski
pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku, maksymalny termin ważności
pasków to 18 miesięcy. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.

MonitorINR to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia
wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie
badanie krzepliwości krwi. MonitorINR oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie
opieki, jak i w domu.
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Każdy pasek testowy zawiera:
Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Znak

Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE
w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady
("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Producent
Strona producenta www.monitorINR.com
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