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IQ Ultimate™

Najbardziej zaawansowane komory do testów płatkowych

Elastyczne

Wodoodporne

Komfortowe

Przyjazne dla pacjenta - pozwalają na normalną codzienną aktywność
Stworzone na bazie popularnych, nieprzeciekających komór IQ Ultra

Właściwości i zalety
Komory IQ Ultimate mają nowe właściwości ze względu na zastosowanie
nowego plastra:
•
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•
–
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–
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–
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–

Wodoodporność – umożliwia korzystanie z prysznica
Elastyczność – pozwala na normalna aktywność dnia
codziennego
Przezroczystość – ułatwia odczyt testów
Każda komora wykonana jest z polietylenowej pianki i
ma wbudowaną bibułkę
Obwódka każdej komory pokryta jest warstwą kleju,
co ułatwia przyklejenie komory do skóry i eliminuje
wyciekanie substancji testowej. Dzięki temu komory
IQ Ultimate® są systemem zamkniętym,
zapewniającym dobrą okluzję i ograniczającym reakcję
na testowaną substancję do obszaru komory. Ta cecha ma decydujące znaczenie w
standaryzacji testu płatkowego, która opiera się na koncepcji dawki/obszaru, gdzie obszar
musi być dokładnie określony.
Komory wykonane z cienkiej i delikatnej polietylenowej pianki maksymalizują komfort
pacjenta.
Do produkcji komór IQ Ultimate® wykorzystuje się najwyższej jakości hipoalergiczny,
przezroczysty plaster.
Każdy 10-komorowy plaster jest wyposażony w plastikową pokrywę z 10 wgłębieniami
odpowiadającymi komorom na plastrze. Umożliwia to ponowne przyklejenie plastra do
pokrywy (wcześniejsze przygotowanie plastrów z substancjami testowymi).
Użycie Tacy Montażowej znacznie ułatwia napełnianie komór substancjami testowymi.
Taca ta jest specjalnie zaprojektowana do napełniania plastrów z komorami IQ Ultimate®.
i IQ Ultra. To ekonomiczne rozwiązanie pozwala oszczędzić czas pielęgniarki/technika, ponieważ mogą oni przygotowywać serie testowe nawet z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Ważne! Hapteny w roztworach wodnych oraz lotne, takie jak akrylany
czy substancje zapachowe nie powinny być przygotowywane z wyprzedzeniem.
Objętość pojedynczej komory wynosi 32 µl, a wewnętrza powierzchnia 64 mm2
Szerokość plastra wynosi 52 mm, a jego długość 118 mm
Plastry z komorami IQ Ultimate® pakowane są w pudełka po
100 plastrów (100 x 10 komór). Płytka do odczytu testów (RPP) dołączona jest do każdego opakowania komór.
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