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 Rýchly diagnostický test na detekciu antigénu Clostridium difficile  
 Test využíva imunochromatografický princíp (enzýmová imunoanalýza), dochádza k zachyteniu 

špecifického antigénu toxínu A a B  
 Veľmi jednoduché použitie testu 
 Výsledok testu poskytnutý do 15 min. 
 Testy balené samostatne možnosť vyšetrenia vzorky v režime „STATIM“ bez straty reagencií 
 Balenie obsahuje všetko potrebné „laboratórium v krabici“ 
 Imunochromatografický princíp testu zaručuje, že nedochádza k interferencii testu s ostatnými 

patogénmi vo vzorke vďaka špecifickej reakcii len s vybraným antigénom 
 Detekčný limit C.diff. toxínu A od  (4 ng/ml) 
 Detekčný limit C.diff. toxínu B od  (5 ng/ml) 
 100% zhoda testu v porovnaní s cytotoxickou metódou a metódou bunkových kultúr 
 

  

  INTERPRETÁCIA  VÝSLEDKU          Základné vlastnosti testu: 

Pozitívna detekcia tox. A 

Pozitívna detekcia tox. B 

Pozitívna detekcia tox.  A 

Negatívna detekcia tox. B 

Negatívna detekcia tox. A 

Pozitívna detekcia tox.   B 

 

Negatívna detekcia tox. A 

Negatívna detekcia tox. B 

 

 

 

 Simultánna detekcia toxínu A a B 
 Belenie po 10 testov vhodné aj pre menšie laboratóriá 
 Súprava obsahuje všetko potrebné vrátane jednorázových 

pipiet, odberových špachtiel a extrakčných nádobiek.   
 Okamžitý výsledok testu umožňuje zahájiť rýchlu liečbu už 

počas aktívnej fázy ochorenia 
 Vyšetrenie zo stolice umožňuje stanoviť presnú diagnózu 

a identifikovať ochorenie v prípadoch vodnatých hnačiek 
a bolestí brucha po liečbe antibiotikami   

 Otvoríte len toľko testov koľko máte vzoriek, odpadá náročné 
zbieranie a zmrazovanie vzoriek 

 Zabudovaná kontrola pre overenie funkčnosti testu 
 Certifikovaný test 

 
  

Objednávať môžete  e-mailom na :  mikrobiologia@harmony-vos.sk.    
    faxom na čísle: 037/6528 267 
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   Názov tovaru 
Počet 
testov 

v balení 

Formát 
testu 

 

582003 ● Clostridium difficile Toxin A&B (zo vzorky stolice) 10 kazeta   
 

● – položky skladom dodávka do 24 hodín,   – N/O – tovar na objednávku 
 

Ceny sú platné od 1.7.2012, podliehajú DPH podľa platných predpisov. 
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