
Vykonajte  test, než začnete liečiť

QuikRead go® CRP

 Spoľahlivý a vysoko kvalitný
 Najrýchlejšie CRP na trhu
 Ľahké použitie – minimum ručnej práce
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QuikRead CRP je jednoduchý test pre kvantitatívne 

stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP).

V krvi zdravých ľudí sa CRP bežne vyskytuje vo veľmi 
nízkych koncentráciách. Hladina CRP sa výrazne zvyšuje 
u bakteriálnych infekcií, naopak u vírusových infekcií zostávajú 
hladiny CRP nízke alebo nulové. Okrem klinických príznakov 
sa teda môže meranie CRP využiť ako základný prvok pre 
odlíšenie bakteriálnej infekcie od vírusovej. Monitorovanie 
hladiny CRP tiež poskytuje objektívnu informáciu pre 
hodnotenie odpovede na liečbu, kedy hladina CRP prudko klesá 
v dôsledku účinnej terapie.

Ak je vyšetrenie CRP vykonané pri návšteve pacienta 
priamo v ordinácii, má lekár výsledok CRP k dispozícii 
v priebehu konzultácie s pacientom a môže tak ľahko rozhodnúť 
o prípadnom užití antibiotík.Systém QuikRead go sa skladá 
z malého prístroja a sady reagencií, ktorá obsahuje všetko 
potrebné k vykonaniu testu. Sada reagencií je špeciálne 
navrhnutá k okamžitému použitiu v primárnej starostlivosti 
a poskytnutiu rýchlych výsledkov.

Vlastnosti a výhody testu QuikRead go CRP:

SPOĽAHLIVÝ:
•  Vysoká kvalita – výsledky porovnateľné s výsledkami 

z laboratória 
•  Reprodukovateľný  kvantitatívny výsledok CRP 

v meracom rozsahu 5-200 mg / l

RÝCHLY: 
• Najrýchlejšie CRP na trhu
• Trvanie testu 2 minúty 

ĽAHKÉ POUŽITIE: 
• Minimum ručnej práce
• Automatická korekcia výsledku CRP na hematokrit
•  Vykonáva sa zo vzorky krvi z prsta (prípadne žilovej krvi, 

plazmy alebo séra)

QuikRead go® CRP

Orion Diagnostica Oy, Finland

Zastúpenie pre: ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, tel: +421 944 313 888, fax: +420 233 350 532
orion@oriondiagnostica.sk, www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk

Je to tak ľahké !

Vložte vzorku krvi (20µl) 

do kyvety s pufrom 

a pevne uzavrite viečkom 

s reagenciou.

Vložte kyvetu do meracej 

komory čiarovým kódom 

k sebe. Displej prístro
ja 

zobrazuje priebeh 

merania.

Zvoľte Meranie 

na displeji prístro
ja 

QuikRead go.

Po skončení merania 

sa na displeji zobrazí 

výsledok.

Produkt Kat. č.

QuikRead go CRP sada, 50 testov
•	 s kapilárami a piestami
•	 bez kapilár a piestov

135171
135283

QuikRead CRP kontrola 1ml 68296

QuikRead kapiláry, 50 ks 67962

QuikRead piesty, 50 ks 67966

QuikRead go prístroj 135867

QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.


