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Skríning sexuálne prenosných infekčných ochorení (STIs) HIV/HBV/HCV/Syfilis













Rýchly diagnostický test na detekciu protilátok voči Treponema pallidum (Tp) triedy IgG, IgM a IgA
Ideálny test na rýchly skríning pri potrebe operatívneho vylúčenia alebo potvrdenia nákazy baktériou Tp
Výsledok testu do 15 min.
Veľmi jednoduché použitie testu, bez potreby ďalších nástrojov a pomôcok
Test obsahuje všetko potrebné, vrátane jednorázovej pipety „laboratórium v krabici“
Citlivosť testu 100% Špecificita testu 98,3%
Plne nahradzuje aglutinačné metódy, jednoduchšia a presnejšia interpretácia výsledku
Celková zhoda testu v porovnaní s ELISA testom 98,3%
Otvoríte len toľko testov, koľko máte vzoriek, odpadá náročné a nákladné zbieranie a zamrazovanie
vzoriek
Test môže byť skladovaný pri bežnej teplote (15-30°C)
Garantovaná expirácia (10-12 mesiacov)

Základné vlastnosti testu:



Negatívny výsledok testu






Pozitívny výsledok testu

Objednávať môžete

Kat.č.

SKLADOM

R0031

●

e-mailom na :
faxom na čísle:

Veľmi jednoduché použitie testu len v troch základných
krokoch
Okamžitá diagnostika ochorenia bez použitia ďalších
pomôcok, všetko potrebné je súčasťou balenia
Vysoká detekčná presnosť pri porovnaní s referenčnou
súpravou Serodia TP-PA Fuji-rebio Inc. Japan
Vysoká citlivosť a špecificita plynúca zo špecifickej
detekcie protilátok na princípe detekcie imunokomplexu
eliminuje možnosť reakcie s inými patogénmi vo vzorke
Jednoduchá interpretácia výsledku
Zabudovaná kontrola indikuje správny priebeh a použitie
testu

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

Názov tovaru
Rapid Syphilis (IgG/IgM/IgA) zo vzorky séra/plazmy/celej krvi

Počet
testov
v balení

Formát
testu

30

kazeta

V ponuke nájdete aj ďalšie rýchle testy na skríning sexuálne prenosných infekčných ochorení (STIs)
R0024

●

Rapid HCV Ab (IgG/IgM) zo vzorky séra/plazmy/celej krvi

30

kazeta

R0011

●

Rapid HIV 1&2 Ab (IgG/IgM/IgA) zo vzorky séra/plazmy/celej krvi

30

kazeta

R0040

●

Rapid HBV (HbsAg) 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.
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

