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Test Panbio COVID-19 Antigen Self-Test 41F
 

Cena: 39,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Test antygenowy do samodzielnego wykonania Panbio™ COVID-19 Antigen Self-Test – szybki, prosty i niezawodny test antygenowy do
samodzielnego wykonania. Pozwala uzyskać wyniki w domu w ciągu 15 minut. Testy Panbio COVID-19 są stosowane przez
pracowników opieki zdrowotnej w ponad 100 krajach.

Ten dostępny bez recepty test jest łatwy w użyciu, zawiera proste instrukcje krok po kroku dotyczące pobierania wymazu z nosa i może
być stosowany w każdym wieku (dzieci poniżej 14. roku życia powinny wykonać test pod nadzorem osoby dorosłej).

Dzięki regularnym testom w domu można sprawdzić obecność wirusa u siebie lub u członków rodziny i w razie potrzeby podjąć
działania, które pomogą powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19.

Testy do samodzielnej diagnostyki nie upoważniają do kierowania na kwarantannę, przekraczania granic międzynarodowych, zwalniania
z kwarantanny. Test posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

Opakowanie 1 test:
1 płytka testowa
1 instrukcja użycia
1 probówka
1 niebieska zatyczka
1 butelka z buforem
1 wymazówka
1 woreczek na odpady

KORZYŚCI
PROSTY TEST NA WYKRYWANIE ZAKAŻENIA COVID-19
Wykrywa aktywne zakażenie COVID-19 u osób z objawami lub bez.
Wyniki będą dostępne w ciągu 15 minut.
Należy postępować zgodnie z dołączonymi ilustrowanymi instrukcjami krok po kroku.
Nie ma potrzeby odwiedzania zatłoczonej placówki opieki zdrowotnej, w której można się zarazić COVID-19.
Można poznać swój wynik natychmiast; bez potrzeby czekania na wyniki od lekarza ani wysyłania próbek do laboratorium.
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Test jest oparty na prostym wymazie wymazówką wkładaną do nosa na głębokość tylko 2 cm.
Może być stosowany w każdym wieku. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny wykonać test pod nadzorem osoby dorosłej.
Przechowywać w temperaturze 2–30°C.
Zawartość zestawu: Przyrząd testowy, instrukcja użycia, probówka do ekstrakcji, niebieska nasadka do probówki, butelka z roztworem
buforowym, wymazówka do nosa, statyw na probówki i woreczek do utylizacji.
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