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Imunochemický test s kvantitatívnymi výsledkami

Imunochemický test s kvantitatívnymi výsledkami
QuikRead go iFOBT je imunochemický test (FIT), slúžiaci k detekcii prítomnosti a určenia množstva hemoglobínu
(Hb) v stolici. Kvantitatívne FIT testy môžu byť použité pre zistenie krvácania v dolnej časti tráviaceho traktu,
ku ktorému môže dôjsť napríklad pri zápalovom ochorení čriev1, alebo u kolorektálneho karcinómu v rámci
screeningových programov.2 Pri používaní QuikRead go iFOBT testu sa koncentrácia Hb zobrazí na displeji prístroja
QuikRead go v ng/ml, µg/g alebo ako kvalitatívny výsledok.3 Odberové skúmavky QuikRead iFOB umožňujú odber
potrebného množstva vzorky stolice a sú určené k jednoduchému použitiu v domácom prostredí.3 QuikRead go
iFOBT je spoľahlivým a pohodlným nástrojom pre kvantifikáciu okultného krvácania v laboratóriách a ordináciách.

Dôvody...
flexibilita
»» Kvantitatívne výsledky umožňujú porovnanie s národnými doporučeniami
»» Výsledky môžu byť zohľadnené vzhľadom k veku a pohlaviu každého pacienta alebo
k možným rizikovým faktorom
»» Flexibilný pracovný postup, ktorý možno jednoducho začleniť do rutinných procesov
v laboratóriách a ordináciách
»» Stabilita vzorky v odberovej skúmavke päť (5) dní pri 18-25°C poskytuje dostatok času
pre odber vzorky v domácom prostredí a jeho vrátenia do miesta testovania

objektivita
»» Kvantitatívne hodnoty v rozmedzí 15–200 μg/g (75–1000 ng/ml)
»» Nastavenie prístroja umožňuje výber kvalitatívneho výsledku s cut-off 15 μg/g
»» Prístroj zobrazí výsledky na displeji

spoľahlivosť
»» Automatizovaný postup testovania s minimom manuálnych krokov
»» Praktická odberová skúmavka zaručujúca hygienický odber presného
množstva vzorky

preverená kvalita značky quikread
»» Test nevyžaduje manuálnu kalibráciu
»» Výsledky sú automaticky ukladané do pamäte prístroja
»» Informácie o užívateľovi a pacientovi môžu byť uložené
s výsledkami a v prípade potreby odoslané do LIS/NIS
»» Prepojenie a obojsmerná výmena dát umožňujú centrálne spravovať i niekoľko prístrojov

VEĽMI JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Produkt

Pre viac informácii
sa prosím pozrite do
príbalovej informácie.
Vzorka

Meranie

QuikRead go iFOBT súprava, 50 testov
QuikRead iFOB Sampling Set,
50 odberových skúmaviek
QuikRead FOB Positive Control 0,8 ml
(kontrolný materiál)
QuikRead iFOBT Control Quantitative
(kontrolný materiál), 18 testov
Prístroj QuikRead go
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152390
135867

Výsledok

Spoločnosť Orion Diagnostica má viac ako 40 rokov skúseností vo vývoji, výrobe a predaji
diagnostických testov a systémov určených pre profesionálne použitie v zdravotníctve.
Naším hlavným poslaním je starostlivosť o Vaše zdravie.
QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.
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