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Szybki test do wykrywania zakażenia bakterią Helicobacter
Pylori Diago-HP, 1 sztuka
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zestaw

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Co to jest H. pylori?
Helicobacter pylori (H. pylori), wcześniej znany jako Campylobacter pylori, jest gram-ujemną, mikroaerofilną bakterią przypominającą
kształtem spiralę, bytującą w błonie śluzowej żołądka. Uważa się, że jego spiralny kształt (od którego pochodzi nazwa rodzaju,
helicobacter) wyewoluował w celu skuteczniejszej penetracji śluzówki żołądka i tym samym zwiększenia zdolności do wywołania
infekcji. Bakteria ta może być przyczyną rozwoju stanów zapalnych żołądka (przypuszcza się, że bakteria Helicobacter pylori jest
odpowiedzialna za ponad 90 procent zapaleń żołądka), choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a nawet raka żołądka. W Polsce
częstość występowania Helicobacter pylori jest znacząca, szacuje się ją na blisko 80% w dorosłej populacji. Bakterią tą najczęściej
zarażamy się nią w dzieciństwie lub we wczesnym wieku dorosłym.

Jaki jest sposób działania testu?
HelicobacterPylori Test Diago-HP ma na celu wykazanie obecności specyficznych przeciwciał bakterii H. pylori we krwi. Test wykrywa
specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori. Jeżeli przeciwciała są obecne to
wynik testu będzie pozytywny.

Co należy zrobić w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania?
Test ma za zadanie tylko stwierdzić obecność przeciwciał anty – Helicobacter pylori lub ich brak. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i omówić uzyskany wynik.

Jak długo należy czekać, aby odczytać wynik?
Wynik musi być odczytany dokładnie w 15 minucie po dodaniu roztworu testowego. Wyniki testu nie są wiarygodne po upływie 15 minut.

Należy pamiętać, że wykonanie testu HelicobacterPylori jest jedynie wstępnym etapem diagnostyki schorzeń układu pokarmowego.

Interpretacja wyniku testu:
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Wynik testu pozytywny – oznacza to, że w próbce krwi są obecne specyficzne przeciwciała anty-Helicobacter pylori. Wskazuje to
na istniejące lub niedawno przebyte zakażenie bakteriami Helicobacter pylori. Należy skontaktować się z lekarzem w celu
potwierdzenia wyników i ustalenia sposobu leczenia.

Wynik testu negatywny – oznacza to, że w próbce krwi nie są obecne specyficzne przeciwciała anty- Helicobacter pylori.
Zakażenie bakteriami Helicobacter pylori można prawie wykluczyć. Jednak w przypadku występowania dolegliwości brzusznych
i dalszego złego samopoczucia lub w przypadku występowania objawów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia należy
również skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia dalszych testów i uzyskania ostatecznej diagnozy.

Nie należy odczytywać wyniku testu po upływie 15 minut ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić
obraz przeprowadzonego testu. Należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia wyników testu.

Ostrzeżenia i ważne informacje:

wyrób do diagnostyki in vitro, tylko do użytku zewnętrznego.
wyrób do samokontroli.
przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją użycia.
po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
uwaga: przed użyciem lancetu nie należy przyciskać pomarańczowego przycisku aktywacyjnego
test powinien być przeprowadzony w ciągu 15 min. od otwarcia aluminiowego opakowania

Zawartość opakowania testu:

płytka testową i pipeta
fiolka roztworu testującego
jałowa igła automatyczna do nakłucia palca
wacik nasączony alkoholem
instrukcja użycia
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