
Camere IQ Ultra 

 
Varianta imbunatatita a testului cu camere. 

Pentru testare eficienta cu teste Patch 
 

Dezvoltat de Chemotechnique Diagnostics 
 
                            Informatii Generale 
     

Conditiile de baza impuse de camerele pentru testul patch se refera la folosirea unui material 
inert atasat de o banda hipoalergica permitand astfel o  atasare si fixare perfecta a testului pe piele. 
Materialul folosit de Camerele IQ Ultra este un aditiv inert ce nu contine plastic polietilenic iar forma 
patrata a orificiului camerei permite sa se faca diferenta dintre o alergie si o iritare. Sunt evitate efectele 
secundare neplacute ce ar putea sa apara sub forma de reactii alergice chiar la acest test ( 1 – 15 ) 
evitand stabilitatea chimica a plasticului polietilenic. 

 
            Efectele substantelor chimice din camera testului ce ar putea sa rezulte in reactii toxice in timpul 
efectuarii testului (16 – 21, 24), este de asemenea evitat datorita rezistentei chimice ale polietilenului la 
acest tip de substante. Folosind material de plastic inert cum ar fii polietilena, riscul de a fi modificat, 
absorbit sau inactivat alergenul in timpul contactului cu suprafata camerei din testul patch este evitata 
(22 - -23, 26). Luand seama de aceste conditii, importanta si avantajul folosirii acesui test patch facut 
din material plastic inert a fost punctat mai sus. (24, 25). 
 
                               Caracteristici 
 
 Camerele IQ Ultra este o unitate Inert Quadrate si Ideal Quick. Unicitatea camerelor consta in 
faptul ca fiecare dintre cele 10  unitati ale testului  sunt atasate de o banda de plastic rigid cace are 10 
compartimente ce corespund celor 10 camere ale testului. Aceasta banda face posibila reatasarea 
acesteia de banda testului dupa umplerea camerelor cu preparate alergogene. 
 
           Aceste trasaturi faciliteaza si reduce significant timpul aplicarii testului pentru ca asistentul sau 
sora medicala pot sa prepare mai multe unutati ale testului in avans. Unitatile preparate ar trebui sa fie 
pastrate intr-o punga de plastic intr-un frigider unde pot fii pastrate timp de mai multe zile.Folositi 
Dispozitivul de Aplicare Chemotechnique pentru folosirea mai usoara a testului. Acest dispozitivl este 
special creat pentru Camerele IQ Ultra pentru prepararea unitatilor testului economisind astfel timp si 
bani. 
 
                         Informatii despre produs 
 
- Camerele IQ Ultra sunt facute dintr-un aditiv ce nu contine plastic polietilenic; 
- Camerele IQ Ultra sunt alcatuite din unitati cu 10 camere ( 2 randuri cu 5 camere pe fiecare parte )  
atasate de o banda hipoalergenica  
- Banda cu camerele este protejata de o bucata de plastic cu 10 compartimente ce corespund  
camerelor prezente pe banda 
- Volumul unei camere este de 65µl iar aria acesteia este de 9 x = mm (81mm 2). 
- Distanta dintre camere este de 12 mm pe coloana si de 20 mm intre cele doua randuri. 
 
                              Mod de prezentare  
 
Camerele IQ Ultra sunt livrate in cutii de carton ce contin 100 de unitati. 

      
       Va rugam sa ne contactati pentru detalii: BALMED S.R.L. Tel/fax: 021 327 52 69; E-mail: office@balmed.ro
  


