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Zamiast wystawać w kolejkach do laboratorium, możesz przebadać się w domu. Testy
diagnostyczne do samodzielnego wykonania stają się coraz popularniejsze i coraz
wiarygodniejsze.  
  To, jak stresująca potrafi być wizyta w przychodni, wie każdy polski pacjent. Dobrym
rozwiązaniem są domowe testy diagnostyczne. Są proste w obsłudze, coraz tańsze i można je
kupić bez recepty. Niepotrzebne jest żadne skierowanie od lekarza. Musisz jedynie solidnie
przestrzegać załączonych instrukcji. Zazwyczaj wystarczy kilka kropli krwi albo moczu. Na
wynik czekasz kilka minut i masz już wstępną wiedzę o stanie swojego zdrowia.
  

  
        

  Powszechnie używane są już testy ciążowe dla młodych mam oraz glukometry do pomiaru
stężenia cukru we krwi dla cukrzyków. Ale zbadać można znacznie więcej. W zaciszu
domowym sprawdzisz obecność we krwi helicobacter pylori, bakterii powodującej m.in. wrzody
żołądka, a także poziom cholesterolu, stan układu moczowego i jelit, poziom antygenu prostaty
oraz hormonu FSH, którego określenie jest pomocne przy diagnozowaniu menopauzy. To nie
wszystko. Jeśli podejrzewasz swoje dzieci o branie narkotyków, możesz zrobić im test na ich
obecność w moczu.
  
  Zobacz, jakie masz ulgi i zniżki
  
  Jeśli więc przypuszczasz, że w twoim organizmie dzieje się coś niedobrego, możesz to szybko
sprawdzić, jeszcze zanim udasz się do lekarza. Badania możesz też przeprowadzać raz na
jakiś czas tylko po to, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Pamiętaj jednak, żeby
niepokojący wynik i jakiekolwiek odstępstwo od normy skonsultować z lekarzem.
  
  Aparat do pomiaru stężenia cukru we krwi
  
  Badanie poziomu glukozy we krwi to obowiązek każdego cukrzyka. Chorzy powinni robić to
rano, a przy zaawansowanej cukrzycy nawet kilka razy dziennie. Najprostsze w użytku są
glukometry, które wyparły już tradycyjne testy paskowe. To przenośne urządzenie służy do
szybkiego i bardzo dokładnego pomiaru cukru. Wyposażone jest w igły wymienne oraz paski
testujące. Opuszek palca należy nakłuć cieniutką igiełką (jest to prawie bezbolesne). Kroplę
krwi umieszczasz na pasku testowym, który wkładasz do aparatu. W ciągu kilku sekund na
dużym wyświetlaczu pojawi się wynik. Właściwy poziom cukru we krwi wynosi 80-105 mg/dl.
Niektóre glukometry mają też inne funkcje, np. dodatkowo odczytują poziom cholesterolu.
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Miesięcznie cukrzyk może zużyć nawet kilkadziesiąt pasków do pomiaru. Na szczęście są one
refundowane przez NFZ. W niektórych poradniach cukrzycowych glukometry są rozdawane
chorym za darmo. Cena urządzenia w aptece waha się od 30 zł do nawet 700 zł i zależy od
marki oraz liczby funkcji.
  
  Czytaj dalej &gt;&gt;&gt;
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http://www.se.pl/porady/pacjencie-poznaj-swoje-prawa/wiarygodne-testy-domowe_128260.html?p=2

