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Diather test domowy stężenie vit d 3
 

cena: 38,99 PLN

Opis produktu
 

Opis produktu
Witamina D magazynowana jest w wątrobie w postaci 25(OH)D (25-hydroksywitaminy D). Witamina D3 jest naturalnie produkowana w
ludzkiej skórze w wyniku działania promieni słonecznych. Jej niedobór prowadzić może do poważnych chorób. Osoby należące do grup
ryzyka (np. osoby borykające się z problemami niedoczynności i nadczynności tarczycy, z nadwagą, zaburzeniami odżywiania,
wahaniami nastrojów, depresją czy cukrzycą i chorobami metabolicznymi) powinny regularnie sprawdzać swój poziom witaminy D we
krwi. Badanie takie warto również wykonać w celu oceny skuteczności stosowanej suplementacji, przy senności i uczuciu zmęczenia,
obniżonej odporności. Regularnie monitorując poziom witaminy D, można w precyzyjny sposób ustalić dawki preparatów
uzupełniających poziom tej witaminy.

Diather Test Witamina D to półilościowy test wykrywający 25(OH)D z próbki krwi pobranej z opuszki palca. Można go wykonać
samodzielnie w warunkach domowych.

Zastosowanie
Test do oznaczania poziomu witaminy D w próbce krwi pobranej z opuszki palca.

Sposób użycia
Nakłuj opuszek palca nakłuwaczem załączonym do opakowania.
Pobierz próbkę krwi.
Nakrop próbkę krwi do okienka S na teście kasetowym.
Następnie nakrop 2 krople odczynnika do okienka B.
Odczekaj 10 minut, by sprawdzić wynik.
Jak odczytać wynik:
niedobór: 0-10 ng/ ml (0-25 nmol/ l),
obniżony: 10-30 ng/ ml (25-75 nmol/ l),
prawidłowy: 30-100 ng/ ml (75-250 nmol/ l),
powyżej normy: >100 ng/ ml (>250 nmol/ l).
Cechy produktu
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Szybki.
Łatwy w użyciu.
Dokładnośc badania vs. metoda loboratoryjna 93,8%
Ważne wskazówki
Wyrób do samokontroli.
Pożądana i rekomendowana wartość witaminy wynosi 30-100 ng/ ml dla dzieci i dorosłych. Dolna norma zawiera się w przedziale 10-30
ng/ ml, natomiast ciężki niedobór witaminy D to poniżej 10 ng/ ml.
Przechowywać w temperaturze 2-30°C.
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Zawartość opakowania
1 saszetka z testem kasetowym oraz pipetą kapilarną,
1 gazik do dezynfekcji,
1 sterylny lancet (nakłuwacz) do uzyskania próbki krwi,
1 pojemnik z zakraplaczem zawierający 1 ml odczynnika,
karta wyników,
instrukcja użycia.
Producent
Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd
550 YInhai Street, Hangzhou
China
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