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SwimCount - test na płodność dla mężczyzn
 

cena: 189,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria wyrób medyczny

Producent Lab. Home Poland

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

SwimCount - jedyny profesjonalny test jakości nasienia, ilość i ruchliwość plemników - DARMOWA DOSTAWA

SwimCount jest pierwszym testem jakości nasienia, opracowanym oraz testowanym przez specjalistów z klinik leczenia niepłodności na
całym świecie.

Test opracowany w przełomowej technologii, pozwala na pomiar w nasieniu ilości plemników zdolnych do prawidłowego pływania
(poruszania się).

Problem niepłodności dotyczy dziś już ponad 1,5 mln par w Polsce. W 60% przypadków powodem braku ciąży jest czynnik męski,
ponieważ nawet co piąty mężczyzna ma obniżoną jakość nasienia.

SwimCount jako jedyny test do wykonania w warunkach domowych - mierzy nie tylko ilość plemników ale również ich ruchliwość- co jest
najbardziej wiarygodnym czynnikiem możliwości zapłodnienia kobiety!

Niestety dla wielu mężczyzn przetestowanie nasienia w laboratorium lub klinice może być krępujące i wstydliwe. Jest to najczęstszy
powód dla którego, odkładamy wykonanie badania.

Dlaczego wybrać SwimCount?

Jedyny domowy test półilościowy - posiada 3 poziomy stężeń, zgodne z rekomendacjami WHO - zabarwienie próbki wskaże,
czy ilość ruchliwych plemników jest powyżej, czy poniżej wytycznych dla normalnej jakości spermy (5 milionów na mililitr).
 Wiarygodny - test posiada Certyfikat Zgodności CE0086 oraz Certyfikaty Jakości ISO 9001:13485, badania kliniczne i pozytywne
rekomendacje wielu specjalistów.

Dokładny - zapewnia 96% czułości w porównaniu z wynikami testu przeprowadzanego przy użyciu mikroskopu podczas badania
w laboratorium oraz 100% zgodność wyników testu w porównaniu z badaniem CASA (system automatyczny).
Dyskretny - wynik badania uzyskuje się w ciągu 30 minut w domowym zaciszu.

Kiedy wykonać test?

 Problem z zajściem w ciążę
 Chcemy zacząć starać się o dziecko
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 Chce sprawdzić swoją płodność
 Antykoncepcja u mężczyzn - test po zabiegu wazektomii

SwimCount jest pierwszym domowym testem dającym wiarygodną i rzetelną odpowiedź, jakie są szanse na uzyskanie ciąży.

￼ZBADAJ SIĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!
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