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Pozitívny výsledok testu na genoskupinu 1







Pozitívny výsledok testu na genoskupinu 2





Negatívny výsledok testu





Rýchly diagnostický test na detekciu antigénu Norovírusu vo
vzorke stolice
Veľmi jednoduché použitie testu a intepretácia výsledku
Výsledok testu poskytnutý do 15 min.
Špecifická detekcia antigénu Norovírusu
Imunochromatografický princíp testu zabezpečuje špecifickú
detekciu príslušného antigénu (nedochádza k reakcii s iným
imunokomplexom)
Ideálny test na potvrdenia ochorenia v prípade nešpecifických
a všeobecných symptómov ako hnačka, zvracanie a kŕče
v brušnej dutine
Balenie obsahuje všetko potrebné, vrátane odberových nádobiek
s pufrom „laboratórium v krabici“
Vzhľadom na náhly priebeh ochorenia a akútne stavy u detí
a seniorov je test ideálny na okamžitý skríning ihneď po
inkubačnej dobe (24-48 hod)
Každý test je balený samostatne a má dlhodobú expiráciu, preto
nedochádza ku strate na reagenčnom materiáli a eliminujú sa
prípady neskorej diagnostiky.
Test je pripravený na okamžité použitie
Citlivosť testu 95,65%
Špecificita testu 91,67%

Základné vlastnosti testu:









Objednávať môžete

Kat.č.

SKLADOM

920001

N/O

e-mailom na :
faxom na čísle:

Diagnostika antigénu odhalí aktívnu infekciu Norovírusom
Detekcia Norovírusu genoskupín I a II
Vysoká citlivosť testu zabezpečí zachytenie infekcie aj pri nízkej
koncentrácii cut off 6,25 ng/ml
Okamžitý výsledok testu umožňuje zahájiť rýchlu liečbu už počas
aktívnej fázy ochorenia
Okamžitá diagnostika epidemiologických stavov u detí a seniorov
Otvoríte len toľko testov, koľko máte vzoriek, odpadá náročné
zbieranie a zmrazovanie vzoriek
Zabudovaná kontrola pre overenie funkčnosti testu
Certifikovaný test

mikrobiologia@harmony-vos.sk.
037/6528 267

Názov tovaru
Norovirus (zo vzorky stolice)

Počet
testov
v balení

Formát
testu

10

kazeta

● – položky skladom dodávka do 24 hodín, – N/O – tovar na objednávku
Ceny sú platné od 1.9.2012, podliehajú DPH podľa platných predpisov.
Agentúra Harmony v.o.s.
Piaristická 1, 949 01,Nitra
Slovenská republika

IČO: 31424953
IČDPH: SK2020405684
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR vložka č. 69/N

Tel./Fax.:+421 37 6528267
E-mail: harmony@harmony-vos.sk
Web: www.mikrobiologia.sk

