Användarvänliga snabbtester för diagnos av
sjukdomar associerade till magtarmkanalen
Sjukdomar associerade till magtarmkanalen är ofta
svåra att diagnostisera och det är inte lätt att skilja på
dem.
Certest tillhandahåller ett brett utbud kvalitativa immunkromatografiska snabbtester som stöd vid diagnos
av dessa sjukdomar. Certests snabbtester används på
avföringsprover som är ett bekvämt och ej invasivt
sätt att undersöka gastrointestinala problem. Certesttesterna är mycket lämpliga för screening.

EDUSTUS

Certest

FOB

FOB-Transferrin

Snabbtestet Certest FOB (ockult blod i feces) är avsett för mätning
av hemoglobin i avföringsprover. Hemoglobin i feces kan ge en
indikation på polyper eller kolorektal cancer. Tidig detektion av
blod i feces förbättrar patientens prognos.
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snabba resultat – inom 10 minuter
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enkelt att använda – enkelt och hygieniskt
analysförfarande
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tillförlitligt – hög sensitivitet och specificitet
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Analysförfarande:
Placera ett avföringsprov i ett
provtagningsrör. Droppa angivet
antal droppar från provtagningsröret i analysfönstret.
Läs av resultaten inom 10
minuter.

Rota | Adeno

Skäl till varför man ska välja Certests snabbtest som
diagnostiskt verktyg:
• patientvänligt –  ej invasivt test, inga kostrestriktioner
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Certest

Produkt

Art.nr

Certest FOB Card, 20 tester

F820001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card är avsett för bestämning av
ockult blod i feces och transferrin från feces. FOB är en indikator
för nedre gastrointestinal blödning. Transferrin är ett järnbärande
protein som indikerar övre gastrointestinal blödning.
Transferrin är stabilt i feces en längre tid vilket gör det lämpligt
som markör för blödning. FOB-Transferrin Combo Card är ett stöd
vid diagnos av peptiska och duodenala sår och kolorektal cancer.

Certest FOB Card + positive control, 20 tester

F820001FC

Produkt

Art.nr

Certest FOB 50+200 Card, 20 tester

FB882001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester

FT882001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card + positive
control, 20 tester

FT882001FC

Certest FOB-Transferrin stool collection vials

FT110001F

Kalprotectin
Kalprotektin är en inflammationsmarkör som kan detekteras i
feces vid diagnos av IBD-sjukdomar (Chrons sjukdom och ulcerös
kolit). Certest Calprotectin-testerna hjälper till att differentiera
mellan IBS (irritabel tarmsyndrom) och IBD. Symtomen för dessa
två tillstånd liknar varandra men kalprotektinnivåerna ökar endast
vid IBD.
Kalprotektin är stabilt i upp till sju dagar i feces vilket gör det till
en bra markör för att diagnostisera gastrointestinala sjukdomar.
Produkt

Art.nr

Certest Calprotectin Card, 20 tester

CP820001F

Certest Calprotectin Card + positive control, 20 tester

CP820001FC

Certest Calprotectin 200 Card + positive control,
20 tester

CT820001FC

Certest Calprotectin 200 Card, 20 tester

CT820001F

Certest Calprotectin 50+200 Combo Card + positive
control, 20 tester

CC882001FC

Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 tester

CC882001F

Calprotectin-Laktoferrin
Med Certest Calprotectin-Lactoferrin Combotest får du mer
information om statusen i magtarmkanalen. IBD kan differentieras
från IBS. Med testet kan du också detektera aktivitetsnivån för och
återfall i IBD.
Produkt

Art.nr

Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card,
20 tester

CL882001F

Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card
+ positive control, 20 tester

CL882001FC

Laktoferrin
Förhöjda nivåer av laktoferrin i feces indikerar inflammation
i magtarmkanalen. Koncentrationen av laktoferrin ökar vid
sjukdomar som kolorektal neoplasi och IBD. Det går att skilja
mellan IBD och IBS med hjälp av Certest Lactoferrin Card-testet.
Laktoferrinnivåerna är förhöjda även vid inflammation som
orsakas av bakterier, virus och parasiter.
Produkt

Art.nr

Certest Lactoferrin Card, 20 tester

LT820101F

Certest Lactoferrin Card + positive control, 20 tester

LT820101FC

FOB-Transferrin-Kalprotectin-Laktoferrin
Med Certest Quad Combo-testet är det möjligt att erhålla mer
information om den inflammatoriska statusen eller blödningar i
magtarmkanalen och att differentiera IBD från IBS.
Produkt

Art.nr

Certest FOB-Transferrin-Calprotectin-Lactoferrin
Quad Card, 20 tester

FC862001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester, FT882001F
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