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 Rýchly diagnostický test na detekciu Streptokoka skupiny A (Streptococcus pyogenes) 
 Test využíva imunochromatografický princíp   
 Veľmi jednoduché použitie testu (výter z tonzíl) 
 Výsledok testu poskytnutý do 5 min. 
 Test umožňuje zahájiť rýchlu a presnú liečbu, a tým zmierniť závažnosť symptómov 

a následkov ochorenia 
 Balenie obsahuje všetko potrebné „laboratórium v krabici“, vrátane pozitívnej kontroly 
 Odberové tampóny na  sú súčasťou balenia (nevyžaduje sa dodatočný odberový materiál) 
 Špecifická detekcia Streptococcus pyogenes 
 Imunochromatografický princíp a špecifická detekcia antigénu zabezpečuje, že 

nedochádza k interferencii testu s ostatnými patogénmi 
 Detekčný limit testu je 1,5x105   
 Špecifickosť 97,5% pri porovnaní s metódou bunkových kultúr 
 Senzitivita 97,6 % pri porovnaní s metódou bunkových kultúr 
 

  

 

 

 

 
Základné vlastnosti testu: 
 
 Rýchla a presná metóda  
 Rýchla detekcia a identifikácia pôvodcu zápalu horných dýchacích ciest 
 Diagnostika akútnej tonzilofaryngitídy 
 Belenie po 20 testov, súprava vhodná aj pre menšie laboratóriá 
 Každá testovacia kazeta balená samostatne 
 Súprava obsahuje všetko potrebné vrátane sterových tampónov na 

odber vzoriek, extrakčných trubičiek a pozitívnej kontroly 
 Okamžitý výsledok testu umožňuje zahájiť rýchlu liečbu už počas 

aktívnej fázy ochorenia 
 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 

 

222001 N/O Strep A výter z hrdla (tonzíl) 20 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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