
∙ Gyors - 2 perc a teszt elvégzésének ideje, ezáltal támogatja a kezelést a POC vizsgálat.

∙ Rugalmas – 2 óra a minta stabilitása, minimális kezelési idő és a hordozhatóság támogatja
  a rugalmas tesztelést különböző egészségügyi körülmények között.

∙ Megbízható – Összehasonlítható klinikai kémiai analizátorok eredményeivel, 
  a megerősített kétirányú kapcsolódási lehetőségek biztosítják a megbízható POC 
  eredményeket.

∙ Könnyen használható  – Csak ujjbegyből vett vérmintára van szükség. Gondozásmentes
  készülék és intuitív kezelő felület.

A CRP az akut légzőszervi 
fertőzés súlyosságáról szól, 
a COVID-19-ben is
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A QuikRead go CRP tesztek gyors támogatást adnak 

CRP COVID-19 fertőzésben
A CRP szigni�káns emelkedéséről  számoltak be CO-
VID-19 betegségben, 30-50 mg/L átlagos koncentráció-
val.1-3 Úgy tűnik, hogy a súlyos tünetekkel rendelkező be-
tegek CRP-szintje szigni�kánsan magasabb, és több ta-
nulmány szerint a magasabb koncentrációk a COVID-19 
betegek tüdejének károsodásával vagy rosszabb prognó-
zissal kapcsolhatók össze. A prokalcitonin nem jelezte 
szigni�kánsan a betegség súlyosságát COVID-19 beteg-
ségben.3-5  

Hogyan működik a CRP

A C-reaktív protein (CRP) jól ismert 
és használt biomarkere az immunitás,
a fertőzés és szövetsérülés 
értékelésének9. A CRP a kezdeti 
stimulációs idő után 4-6 órán belül 
kimutathatóvá válik, a szintje 48 óra 
elteltével eléri a csúcsot és a koncen-
trációja tükrözi a betegség súly-
osságát10-11. A felezési ideje 19 óra, és a 
stimulus eltávolítása vagy eltűnése 
után a szintje gyorsan visszaáll a 
normal értékre11-12. Mint nem speci�-
kus markert, a CRP-t mindig 
a teljes klinikai képpel együtt értékelik 
és alkalmazzák amikor diagnosztikai 
vagy kezelési döntéseket hoznak. 

Közösségben szerzett tüdőgyulladás 
esetén a 20 mg/l alatti szint azt jelzi, hogy 
a fertőzés enyhe, míg a 100 mg / l ál-
talában jelentős bakteriális fertőzés jele 
amely indokolja az antibiotikum 
szedését.13-14 A köztes koncentrációk 
vírusfertőzést vagy önkorlátozó 
betegséget jeleznek.13-14

Gyakorlati tapasztalatok a COVID-19 
pandémiaról
Hatékony kezelési folyamat válik fontossá ha az 
egészségügy kivételesen sok olyan beteggel néz szembe, 
akiknél szezonális légúti kórokozók által okozott tünetek 
jelentkeznek. A CRP-vel nem lehet meghatározni a 
kórokozót de az egyik kulcsfontosságú markerként 
használják és ajánlják a fertőzés súlyosságának és prog-
nózisának megítélésben és a COVID-19 betegség le-
folyásának meg�gyelése során6-8. Könnyedén mérhetünk 
vele az frontvonalban, a POC CRP segít a beteg megfe-
lelő kezelésének megválasztásában, pl. otthon ápolás 
vagy speci�kus tesztelés7-8.

A C-reaktív protein (CRP) emelkedik a COVID-19 fertőzés során, 
és a magasabb koncentrációk gyakran a betegség súlyosságával függenek 
össze. Az eredmény a klinikai következtetésekkel  kombinálva segít felmér-
ni a beteg állapotának súlyosságát, és segít dönteni a további lépésekről. 
A CRP gyorsan és egyszerűen mérhető a hordozható QuikRead go CRP 
rendszerrel.
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QuikRead go készülék
Kat. szám 135867

QuikRead go easy CRP, 
50 teszt és Sample Collector 
mintagyüjtő eszközzel 10µl 
Kat. szám 153287

9152-01HU, 06/2020


