Teste rápido TROP T Sensitive

Troponina Qualitativa

O teste rápido TROP T Sensitive é fácil de usar e o resultado é fácil de ler.
Para realização do teste é necessário apenas uma etapa. Com uma
pequena amostra de sangue venoso anticoagulado, ele fornece um
resultado confiável de “sim/não” em um tempo de reação de 15 minutos.1
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Como fazer o teste
Remova a tira da embalagem e coloque-a sobre uma superfície plana. Use sangue venoso com EDTA ou sangue heparinizado

Obtenha a amostra de sangue

Retire até 150 μL (± 15 μL)
de sangue com a pipeta

Aplique a amostra na tira teste e
leia o resultado depois de 15 minutos

ou

a) Uma linha (linha de controle)
= teste com resultado negativo
(concentração de troponina
T < 0,1 ng/mL)

b) Duas linhas (linha de controle e sinal)
= teste com resultado positivo
(concentração de troponina T > 0,1 ng/mL).
c) sem linha de controle = teste inválido
(repetir o teste)

Especificação do produto
Teste imunológico qualitativo para detecção específica de troponina
T cardíaca no sangue total
Teste rápido com base em reação imunológica específica

Uso pretendido
Princípio do teste
Material do teste

150 μL de sangue total venoso anticoagulado (somente EDTA ou heparina
pode ser usado como anticoagulante)

Tempo de realização do teste

15 minutos

Armazenamento e estabilidade

4 semanas em temperatura ambiente; de +2°C a +8°C até a data de validade

Tamanho das embalagens
Nº do item

Descrição

Conteúdo da embalagem

11 621 904 193

Teste rápido TROP T Sensitive
para 10 determinações

10 tiras de teste descartáveis, lacradas individualmente
10 etiquetas de documentação
1 bula

Pipeta CARDIAC

20 pipetas descartáveis para uso com o teste rápido
TROP T Sensitive (as pipetas não estão incluídas na
embalagem de TROP T Sensitive com 10 testes)

Itens opcionais
11 622 889 190
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