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Food Detective badanie nietolerancji Pokarmowej, zestaw
pobraniowy
 

cena: 469,00 PLN

Opis słownikowy

Producent cambridge diagnostics

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Test Food Detective - test na nietolerancję pokarmową do domowego pobrania. Wykrywa reakcję alergiczną dla aż 59 produktów
żywnościowych.

Test jest wygodny, precyzyjny i całkowicie bezpieczny. 

Prezentowany Test posiada gwarancję oryginalnego pochodzenia. Zaufaj sprawdzonej marce.

Zestaw występuje również w odmianie Food Detective Mini - test wykrywa nietolerancję na 25 produktów spożywczych
Sprawdź zestaw Food Detective Mini do wykrywania nietolerancji na 25 produktów żywnościowych -> 

Opis produktu Food Detective: 

Badanie nietolerancji pokarmowej FoodDetective jest metodą wykrywania we krwi przeciwciał klasy G dla najczęściej spożywanych
składników pokarmowych takich jak:
NABIAŁ: mleko, jaja (całe)
PRODUKTY ZBOŻOWE: pszenica, pszenica durum, owies, żyto, gluten, kukurydza, ryż
ORZECHY: migdały, orzechy brazylijskie, nerkowce, włoskie
ROŚLINY STRĄCZKOWE: groch, fasola, soczewica, orzechy ziemne, soja
DRÓB I MIĘSO: kurczak, wieprzowina, wołowina, jagnięcina
RYBY I OWOCE MORZA: pstrąg, łupacz, płastuga, dorsz, łosoś, tuńczyk, krewetki (2 rodzaje), krab, homar, małże,
WARZYWA: brokuły, kapusta, por, seler, marchew, ziemniak, ogórek, papryka (żółta, czerwona, zielona), pomidor.
OWOCE: grejfrut, pomarańcza, cytryna, melon, arbuz, jabłko, truskawka, porzeczka, oliwki
INNE: kakao, herbata, drożdże piekarnicze i piwowarskie, grzyby, imbir, czosnek.
Wynik pozwala jakościowo określić podniesiony poziom przeciwciał IgG specyficznych dla 59 pokarmów, wskazując nadwrażliwość na
spożywane pokarmy.
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Nie ryzykujesz próbując wykonać badanie samodzielnie, ponieważ badanie wykonywane jest w Laboratorium Cambridge Diagnostics
zarejestrowanym w KIDL pod numerem: 3558 przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych, co daje Ci gwarancję poprawności
przeprowadzenia procedury badania.
Wszystkim zajmiemy się za Ciebie.
Po zakupie otrzymasz kompletny zestaw do pobrania niewielkiej ilość krwi z palca, które zawiera wszystkie niezbędne elementy do
pobrania krwi włośniczkowej (z palca):

mikroprobówkę do pobrania krwi,
dwa lancety do przekłucia palca,
gazik dezynfekcyjny,
plaster z opatrunkiem
plastikowy woreczek na zużyte materiały,
plastikowy pojemnik ochronny dla próbówki,
formularz zamówienia
instrukcję pobierania próbki krwi.

Laboratorium odbierze od Ciebie pobrany materiał na swój koszt, wykona badanie i wynik dla Twojej wygody w języku polskim lub
angielskim wyśle w ciągu 4-5 dni od otrzymania próbki na wskazany adres e-mail lub w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty
Polskiej – w tej opcji trzeba też
doliczyć czas, w którym przewoźnik dostarczy list.

Instrukcja pobrania próbki krwi włośniczkowej:

1. Umyj ręce w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.
2. Wyjmij małą probówkę Microvette z plastikowej probówki ochronnej.
Z Microvette zdejmij białą nakrętkę.
3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (zawartym w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.
4. Zdejmij osłonkę z lancetu (kolor lancetu może być różny).
5. Naciśnij kciukiem na opuszek palca, z którego będzie pobierana krew, aby napiąć skórę. Następnie przyłóż do skóry czerwony koniec
lancetu i delikatnie go naciśnij. Poczujesz niewielkie ukłucie w trakcie przebicia skóry.
6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kroplę krwi.
7. Przeciągnij delikatnie przekuty palec po obrzeżu próbówki, tak żeby krew spłynęła do środka. Powtarzaj tą czynność dopóki nie
zapełnisz krwią połowy probówki (150 μl). Jeśli nie jest to możliwe to przy użyciu zapasowego lancetu powtórzyć powyższe czynności,
nakłuwając inny palec.
8. Po pobraniu próbki, nałóż z powrotem białą osłonkę na próbówkę i kilkukrotnie wstrząśnij probówką, aby krew się dobrze wymieszała.
9. Włóż próbówkę do środka plastikowego pojemnika ochronnego.
10. Wypełnij załączony zlecenie danymi osobowymi (imię, nazwisko, pesel, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail) oraz wpisz
datę i godzinę pobrania próbki. Podpisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów diagnostycznych. Opcjonalnie oznacz, w
którym języku ma zostać wydany raport.
11. Zużyty lancet umieść w foliowym woreczku (załączonym do zestawu).
12. W białym plastikowym pudełku transportowym zestawu umieść:

Plastikowy pojemnik ochronny, w którym jest umieszczona próbówka z krwią
Wypełniony formularz

13. Plastikowe pudełko umieść w kopercie i przekaż kurierowi.

Zadzwoń pod numer zawarty w zestawie, aby zamówić kuriera:
Transport próbki odbywa się na koszt firmy. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem. 
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