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QuikRead go Strep A
®

Objektívne odhalenie faryngitídy

Objektívne odhalenie faryngitídy
QuikRead go Strep A je kvalitatívny, imunochemický test na detekciu Streptococcus pyogenes
(Strep A) zo vzorky výteru z hrdla.Test je jednoduchý1-3 a poskytuje presné výsledky zo vzoriek
výterov z hrdla obsahujúcich Strep A v koncentrácii vyššej než 7x104 CFU (jednotiek tvoriacich
kolónie).2,4,5 Výsledok je presný a dostupný počas konzultácie s pacientom k podpore pri
rozhodovaní o nutnosti podania antibiotickej liečby.1

Dôvody:
rýchly
»» Výsledky sú dostupné do 4 minút2,4
»» Jednoznačne negatívne a pozitívne výsledky sú zobrazené do 2 minút2,4
»» Výsledky vyhodnotené prístrojom už ďalšiu vizuálnu interpretáciu nepotrebujú

flexibilný
»» Automatický proces merania
»» Zaznamenanie výsledku je možné jednoducho prispôsobiť podmienkam pracoviska3

dohľadateľné výsledky
»» Výsledky je možné prepojiť s identifikačným číslom užívateľa i pacienta

preverená kvalita quikread
»» Výsledky sú automaticky ukladané do pamäte prístroja
»» Možnosti pripojenia systému zvyšujú spoľahlivosť pri manipulácii s výsledkami
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VEĽMI JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Produkt
QuikRead go Strep A, 50 testov
Prístroj QuikRead go

Podrobnejšie informácie
nájdete v návode na
použitie.
Vzorka

Meranie

Výsledok

Spoločnosť Orion Diagnostica má viac ako 40 rokov skúseností vo vývoji, výrobe a predaji
diagnostických testov a systémov určených pre profesionálne použitie v zdravotníctve.
Naším hlavným poslaním je starostlivosť o Vaše zdravie.
QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.
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