NOPEAT
CRP-TULOKSET –
VAIN YHDESTÄ
PISARASTA

Actim CRP -pikatesti auttaa sinua arvioimaan
ainoastaan viidessä minuutissa, onko
infektio viruksen vai bakteerin aiheuttama.
Testin voit tehdä missä tahansa, helposti ja
nopeasti ilman instrumentteja – tarvitaan
vain pisara verta.
Pikatestimme avulla saat nopeasti selville tarvitseeko potilaasi antibiootteja vai lisää testejä.
Yksinkertainen näytteenotto on erityisen kätevää, kun tutkitaan lapsia, jotka usein pelkäävät
verikokeita.
Actim CRP -pikatesti on erinomainen esimerkiksi
avohoitopalveluissa – toisin sanoen: missä ikinä
tarvitsetkin luotettavia tuloksia nopeasti paikan
päällä!

ACTIM CRP
NOPEA TULOS – MISSÄ TAHANSA
Actim CRP -pikatesti on todella helppo
käyttää, ja paketti sisältää kaiken,
mitä testaukseen tarvitset. Testi antaa
selkeät ja tarkat tulokset viidessä
minuutissa, ja siihen tarvitaan vain
10 μl verta sormenpäästä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös EDTA-,
sitraatti- tai hepariiniverta.

TARKKA TULOS – SAMAN TIEN
Actim CRP -pikatestit säilyvät huoneenlämmössä. Ne ovat pakattu erillisiin pusseihin, jotta koko pakkausta
ei tarvitse kantaa mukana. Laboratoriolaitteita tai erityistä käsittelyä ei
tarvita, eli voit unohtaa huoltotoimenpiteet ja kalibroinnit.

MITEN TESTI TOIMII
Actim CRP -pikatestimme perustuu
monoklonaalisiin vasta-aineisiin, jotka
ovat spesifisiä juuri CRP:lle. Testin
avulla voidaan erottaa virus- ja bakteeri-infektiot toisistaan.
Testimme kattaa kaikki kliinisesti merkittävät CRP-tasot, ja testin
kolme erotusrajaa ovat: ~10–40 mg/l,
40–80 mg/l ja >80 mg/l. Näiden
tulostasojen perusteella voidaan potilaalle antaa nopeasti oikeaa hoitoa
ja välttää turhaa antibioottien käyttöä
virusinfektioiden hoidossa.
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Tietoa CRP:stä
(C-reaktiivinen proteiini)
CRP on akuutin vaiheen
proteiini, jota erittyy nopeasti,
kun elimistössä on tulehdus,
infektio tai kudosvaurio.
Infektiotilanteessa CPR-pitoisuus
kohoaa nopeasti ja nousee bakteeri-infektioissa virusinfektioita
korkeammaksi. Pitoisuus voi
toisaalta myös laskea nopeasti
tehokkaalla hoidolla.

10–15x
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1. Ota näyte
2. Sekoita näyte
3.–4. Aktivoi testi
5. Lue tulos
<10 10-40 40-80 >80
mg/l mg/l mg/l mg/l

5
min

OTA YHTEYTTÄ

Tilaustiedot
Actim CRP, 20 testiä
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