SIISTI JA YKSINKERTAINEN TAPA
HAVAITA ULOSTEEN
PIILEVÄ VERI

Actim Fecal Blood on korkealaatuinen
ja käyttäjäystävällinen pikatesti, joka
havaitsee piilevän veren potilaan ulosteessa.
Testin edistyksellinen, ainutlaatuinen muotoilu
tarjoaa todella käytännöllisen ja hygieenisen
ratkaisun, joka ei vaadi ruokavaliorajoitteita.
Testimme avulla tunnistat 10 minuutissa
potilaat, joilla saattaa olla vakava ruoansulatuskanavan häiriö sekä heidät, jotka tarvitsevat
pikaista sairaanhoitoa. Koska näytteenotto on
niin helppoa, potilaiden ei tarvitse pelätä epämiellyttäviä tutkimuksia ja kynnys testaukseen
pysyy matalana.
Miljoonat Actim Fecal Blood -testaukset ovat
osoitus siitä, että pikatestin laatua ja helppokäyttöisyyttä arvostetaan laajalti.

ACTIM FECAL BLOOD HELPPO RATKAISU SEKÄ POTILAALLE
ETTÄ AMMATTILAISELLE
Testimme on ihanteellinen kaikin
tavoin: se on yksinkertainen, nopea,
tarkka ja turvallinen käyttää.
Näytteenotto on erittäin vaivatonta
ja näytteen voi kerätä milloin vain,
missä vain, jopa kotona. Näytteenottoputki on niin pieni, että sen voi
lähettää vaikka postitse takaisin laboratorioon. Näyte säilyy huoneenlämmössä jopa kokonaisen viikon ennen
testausta.
Yksivaiheinen testi on todella nopea,
vieden vain 15 sekuntia aktiivista
aikaa laboratoriossa. Se on aina käyttövalmis eikä siis vaadi minkäänlaisia
laitteita. Testi säilyy huoneenlämmössä, ja testipakkaus sisältää kaiken
testaukseen tarvittavan. Lisäksi testi
on hyvin käytännöllinen, kun tehdään
useampia testejä yhtäaikaisesti tai
joukkoseulontoja.

VUOTAMATON
NÄYTTEENOTTOSYSTEEMI
Innovatiivinen ratkaisumme mahdollistaa poikkeuksellisen hygieenisen
testauksen ja näytteenkäsittelyn.

1.

Näytteenottosysteemi on suljettu
eikä putkea tarvitse avata testausta
varten. Tämä tekee siitä turvallisen ja
huolettoman.

Verinen uloste –
aikainen diagnosointi
on elintärkeää
Uloste ei normaalisti sisällä
mitattavia määriä verta ja piilevä
ulosteen veri onkin merkki
vuodosta ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtua esimerkiksi
peräpukamista, mutta voi olla
pahimmillaan merkki myös
paksusuolen syövästä. Nopea
piilevän veren havaitseminen
on välttämätöntä ja voi
pelastaa henkiä.

Testi tarvitsee hyvin pienen näytemäärän, jonka näytteenottosysteemi
säätää juuri optimaaliseksi – näin taataan, että tulokset ovat aina tarkkoja.

MITEN TESTI TOIMII
Actim Fecal Blood -testi havaitsee
ruoansulatuskanavan verenvuodon
jo ennen kuin se on silminnähtävää.
Testi on korkealaatuinen, 94 prosenttisen spesifinen ja optimaalisen herkkä.
Sen avulla vältetään tarpeettomat,
epämukavat ja kalliit tutkimukset.
Testi on immunologinen ja perustuu
vain ihmisen hemoglobiinia tunnistaviin monoklonaalisiin vasta-aineisiin;
se ei aiheuta ristireaktioita muiden
hemoglobiinien kanssa. Toisin sanoen,
testi ei vaadi ruokarajoituksia: punaista lihaa sekä peroksidaasiaktiivisia
kasviksia ja hedelmiä voidaan huoletta syödä juuri ennen testausta.
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Tilaustiedot
Actim Fecal Blood 20 testiä
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Actim Fecal Blood 10 testitikkua
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Actim Fecal Blood 20 puskuriputkea
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Actim Fecal Blood kontrollit
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