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 Rýchly diagnostický test na detekciu protilátok hepatitídy A (HAV IgM) vo vzorke krvného séra a 
krvnej plazmy. 

 Rýchla detekcia akútnej fázy hepatitídy (obdobie od 4 týždňa do 3 mesiaca) 
 Ideálna na skríning pri očkovaní  
 Výsledok testu do 15 min. 
 Test obsahuje všetko potrebné „laboratórium v krabici“ 
 Citlivosť testu 95,5% 
 Špecificita testu 99% 
 Otvoríte len toľko testov, koľko máte vzoriek, odpadá náročné a  nákladné zbieranie a zamrazovanie 

vzoriek ako pri použití ELISA testov 
 Typizácia akútnej resp. chronickej fázy ochorenia 

 

  

    
        Negatívny výsledok testu 

      
         Pozitívny výsledok testu 

 

 
      Základné vlastnosti testu: 
 

 Veľmi jednoduché použitie testu len v troch základných 
krokoch 

 Okamžitá diagnostika ochorenia bez použitia ďalších 
pomôcok, všetko potrebné je súčasťou balenia 

 Vysoká špecificita a citlivosť testu pri porovnaní s EIA 
metódami 

 Ideálne pri typizácii protilátok v prípade použitia ELISA 
testu HAV Ab (úspora času a nákladov) 

 Rýchla diagnostika akútnej fázy Hepatitídy A 
 Jednoduchá interpretácia výsledku  
 Zabudovaná kontrola indikuje správny priebeh a použitie 

testu 
 

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 

 

R0090C ● Rapid HAV (IgM)  zo vzorky séra/plazmy NOVINKA 30 kazeta  
V našej ponuke nájdete aj rýchle testy na detekciu hepatitídy B, C a E 

R0040 ● Rapid HbsAg zo vzorky séra/plazmy 30 kazeta  
R0024 ● Rapid HCV Ab (IgG/IgM) NOVINKA zo  vzorky séra/plazmy/celej krvi 30 kazeta  
R0095C N/O Rapid HEV (IgM)  zo vzorky séra/plazmy 30 kazeta  

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

 
 

Ceny sú platné od 1.9.2011, podliehajú DPH podľa platných predpisov. 
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