QuikRead go CRP+Hb
®

Uzyskaj więcej informacji w celu postawienia diagnozy
1 badanie – 2 wyniki
Bezbolesny i bezinwazyjny
– wystarczy 1 pobranie
Prosta procedura

QuikRead go CRP+Hb
®

QuikRead CRP+Hb to niezawodny i prosty test
do ilościowego pomiaru białka C-reaktywnego (CRP)
i hemoglobiny (Hb). System QuikRead go składa się z
małego urządzenia i zestawu odczynników - wszystko
jest specjalnie zaprojektowane w celu prostego użycia
podczas podstawowej opieki zdrowotnej.
CRP w krwi zdrowych osób występuje zazwyczaj w bardzo
małych stężeniach. Poziom CRP znacznie wzrasta
przy zakażeniach bakteryjnych, natomiast przy zakażeniach
wirusowych poziom CRP pozostaje niski lub zerowy.
Oprócz objawów klinicznych CRP jest wykorzystany
podczas podejmowania decyzji o dalszym leczeniu
pacjenta. Obserwowanie poziomu CRP dostarcza również
obiektywnej informacji o ocenie leczenia, bowiem spadek
poziomu CRP jest wynikiem skutecznej terapii.
Określenie poziomu hemoglobiny dostarcza ważnej
informacji o ogólnym stanie pacjenta, jak w leczeniu
nagłych przypadków tak powszechnych chorób. Zmiana
stężenia hemoglobiny może oznaczać występowanie
różnych chorób, i dlatego hemoglobina jest najczęściej
stosowanym testem.
Jeżeli badanie CRP+Hb zostało wykonane podczas
wizyty pacjenta w gabinecie, lekarz otrzymuje wynik CRP
i hemoglobiny w trakcie konsultacji z pacjentem i może
łatwiej i skuteczniej podjąć decyzję o dalszym leczeniu.

Produkt

Nr kat.

QuikRead go CRP+Hb zestaw testowy, 50 testów
• Z kapilarami i tłoczkami

140068

QuikRead CRP Control 1 ml (materiał kontrolny)

68296

QuikRead go CRP control high 1 ml
(materiał kontrolny)

137071

QuikRead go Hb Control (materiał kontrolny)

141154

QuikRead Capillaries, 50 szt. (kapilary)

67962

QuikRead Plungers, 50 szt. (tłoczki)

67966

Urządzenie QuikRead go

135867

QuikRead go jest zastrzeżonym znakiem
towarowym spółki Orion Diagnostica Oy.

Zalety testu QuikRead go CRP+Hb

1 badanie – 2 wyniki
•

Niezawodne wyniki CRP i Hb z jednego badania
(z próbki krwi pełnej)

•

Nie ma potrzeby stosowania oddzielnego urządzenia
do określenia Hb

•

Zakres pomiarowy dla CRP wynosi 5 –200 mg/l a dla
hemoglobiny wynosi 50 –245 g/l (z próbki krwi pełnej)

bezbolesne i bezinwazyjne
•

Z 1 badania uzyskuje się 2 wyniki
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łatwa procedura
•

W pełni automatyczne urządzenie

•

Prosta obsługa

•

Automatyczne skorygowanie wyniku CRP na aktualnie
zmierzoną wartość hematokrytu

Więcej informacji można uzyskać z książeczki klinicznej,
kontaktując się z przedstawicielem handlowym.
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Orion Diagnostica Oy, Finlandia
Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK, Bělohorská 57, 169 00 Praga 6, Republika Czeska
tel: +48 664 382 811, faks: +420 233 350 532, orion@oriondiagnostica.pl,
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