
a 
společnost JK-Trading, spol.s r.o., 
dovozce In vitro diagnostik do ČR a SR, 
Vám představuje: 

 
 
 
který lze provádět i v ordinaci lékaře-specialisty. V případě provedení testu ze 
stěru není potřeba žádného přístrojového vybavení. Při provedení testu ze vzorku 
moče je třeba malá centrifuga. 
 

 Princip testu: 
Vzorek: Stěr z endocervikálního kanálku u žen. U mužů 
stěr z uretry, nebo vzorek ranní moče.  
Antigen Chlamydia trachomatis se extrahuje ze vzorku do 
směsi činidel ve zkumavce. Víčko zkumavky je opatřeno 
kapátkem, kterým se aplikují 3 kapky vzorku na testovací 
kazetku. 
Do 10 minut se vytvoří barevné linie, podle kterých se 
vizuálně hodnotí přítomnost antig. Chlamyda trachomatis. 

  

Charakteristika testu ve srovnání s PCR – dle firemních materiálů: 
     Stěr z cervixu    Stěr z uretry  Moč u mužů 
Relativní senzitivita  88,5%  78,5%  90,9% 
Relativní specifita  96,7%  92,9%  >99% 
Správnost   93,7%  88,3%  96,5% 
 

Balení: 
Krabice Chlamydia test card 004A170 obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, označené 
lahvičky s roztoky A a B, 20 ks speciálních COPAN odběrových tamponů pro ženy, 20 ks 
extrakčních zkumavek, 20 ks víček s kapátkem a jednorázový stojánek na zkumavky. Český 
návod je přiložen. Soupravy Chlamydia test card 004A170 jsou dodávány s přibližně roční 
expirací. 

Cena vč. 21% DPH:  1.505,-Kč/ balení t.j. 75,- Kč/test 
Pro odběr vzorku u mužů lze dokoupit mužský odběrový tampon: 152,-Kč vč. DPH /10ks 

   Pro odběr vzorku u žen     lze dokoupit ženský odběrový tampon:  152,-Kč vč. DPH /10 ks 
   Pro odběr vzorku u žen a transport vzorku lze dokoupit suchý odběrový tampon v uzavřené    
                                                                                               sterilní zkumavce – cena na vyžádání. 
 

Další nabídku rychlých testů nejen pro gynekologické ordinace, včetně návodů, najdete na: 
http:/ www.jktrading.cz  / Laboratorní diagnostika / Rychlé testy.. 

 

screeningový test 
pro rychlou diagnostiku 

chlamydiové  infekce, Diagnostika antigenu 

 Cena platná k datu 1.1.2018. Změna ceny vyhrazena 

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce: 
Čechy - Ing. Kryl:            777 929 604 
              Ing. Ernestová: 777 477 308 
Morava – Ing. Žůrová:    777 929 623 

Objednávky vyřizuje: 
JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5 
tel.: 257 220 760  
email:  praha@jktrading.cz 


