SureScreen FOB

a

SureScreen FOB extra

imunochemické testy na okultné krvácanie

* najpoužívanejší test na Slovensku
* jediný na Slovensku dostupný imunochemicý test preverený
*

v predpilotnej štúdii skríningu KRCA na vyše 11 000 pacientoch
citlivosť 50 ng/ml zabezpečuje optimálny pomer citlivosti a špecificity testu

SureScreen FOB
*

* diéta nie je potrebná
* hradený všetkými zdravotnými poisťovňami
* možnosť dokúpiť dodatočné odberové nádobky

SureScreen FOB extra

balenie:
25 testovacích platničiek
25 odberových nádobiek
25 návodov pre pacienta

NE
A JV ÝHOD
CEN OVO N N A TRHU
TEST

* balenie:

25 papierových pomôcok na zachytenie slolice
25 odberových nádobiek + 25 návodov pre pacienta
25 testovacích platničiek



sada pre jedného pacienta
zabalená v plastovom vrecúšku

* papierová pomôcka

JŠÍ

zabráni kontaminácii
stolice vodou, močom, resp.
čistiacimi prostriedkami

+

NA NÁŠ TEST SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ UŽ 10 ROKOV...

Hb+Hb/Hp Combo Rapid Test Cassette
rýchly test na paralelné stanovenie hemoglobínu (Hb)
a komplexu hemoglobín/haptoglobín (Hb/Hp) v stolici

* haptoglobín (alfa2-glykoproteín ireverzibilne naviazaný na Hb) je v gastrointestinálnom trakte výrazne stabilnejší 
*

(odolnejší voči degradácii), než voľný Hb a tým zlepšuje senzitivitu testu na okultné krvácanie v stolici
vďaka lepšej stabilite komplexu Hb/Hp je testom možné zachytiť aj krvácanie z vyšších častí gastrointestinálneho traktu

SensAheart

Ultrasenzitívny rýchly test na včasnú detekciu infarktu myokardu v plnej krvi

* unikátna kombinácia dvoch kardiomarkerov v jednom prúžku (hFABP a cTnI)
* hFABP včasný marker AMI (detekcia už od 30 minút po AMI)
* kombinácia hFABP a cTnI zaručuje vysokú citlivosť
* hFABP ≥ 5-7 ng/ml
*
*

N OV INK A

cTnI ≥ 0,3 ng/ml
vzorka: plná krv 30 µl
výsledok do 10 minút
senzitivita % 77
špecificita % 96
PPV % 97
NPV % 70

No-Step Strep A Test

Patentovaný najjednoduchší a najrýchlejší Strep A test
* stačí zasunúť výterový tampón do otvoru v hornej modrej časti a zatlačiť
* výsledok do 5 minút
* vysoká citlivosť

N OV INK A

