
Belgicko-německý výrobce a 
společnost JK-Trading, spol.s r.o., 
dovozce In vitro diagnostik a vakcín v ČR 
Vám představuje: 

 

Kvalitativní, orientační testy pro ordinace gynekologických lékařů bez nutnosti dalšího 

laboratorního vybavení. Testy poskytují orientační výsledek do 10 minut. Běžně roční expirace. 

 Chlamydia test card objednací číslo 004A170 - rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu 
Chlamydia trachomatis u žen z cervikálního stěru a u mužů ze stěru z močové trubice, nebo z ranní moče. 
Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony se zvýšeným vzlínacím efektem, 
jednorázové zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Charakteristika testu ve srovnání s PCR:  

                                        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%  

Cena včetně 21% DPH:  1.505,-Kč/ balení, t.j. 75,- Kč/test. 
 

 Streptococcus B-card objednací číslo 014D700 - umožňuje přímou detekci antigenu 
streptokoku skupiny B ze stěru konečníku, spodní strany vagíny, kůže u novorozenců, nebo narostlých 
kultur.  Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, flokované odběrové tampony, jednorázové zkumavky a 
činidla potřebná pro provedení testu. Test pomáhá k diagnostice chorob, způsobených bakteriemi rodu 
Streptococcus. Patogenní streptokoky jsou dávány do souvislosti s infekcemi projevujícími se bolestí v jícnu, 
impetigo, infekcemi močového traktu, revmatickou horečkou a chorobami ledvin. Citlivost testu je 1*10

5 

organismů/ml. 
Cena včetně 21% DPH:  1.480,-Kč/ balení, t.j. 74,- Kč/test. 
 

 Gono-test objednací číslo 014A800 - rychlý pomocný test v diagnostice gonokokové infekce. 
Testem lze detekovat antigeny Neiseria (gonorhoeae, lactamica, species, meningitidis) ve vzorcích sekretů 
z urogenitálního traktu. Balení obsahuje 20 ks jednotlivě balených kazet, odběrové tampony, jednorázové 
zkumavky a činidla potřebná pro provedení testu. Vysoká senzitivita i specificita. Výsledky nejsou ovlivněny 
žádným lékem, který je současně užíván. Citlivost testu je 1*10

5 
organismů/ml.  

Cena včetně 21% DPH: 1.440,-Kč/ balení, t.j. 72,- Kč/test vč. DPH. 
 

 Treponema palidum - objednací číslo 004C054 – test pro detekci IgM a IgG protitátek proti 
TP z plné krve, séra, plazmy. Protilátky jsou detekovatelné od 4-7 dne od počátečního projevu infekce.  
Výsledek do 10 minut. Balení po 20 testech. Senzitivita 99,6%, specifita 99,1%, správnost 99.3% 

Cena včetně 21% DPH: 906,-Kč/ balení, t.j. 45,30 - Kč/test vč. DPH. 
  

 Těhotenský test - hCG objednací číslo 001L041 - Těhotenský test z moče, séra pro 
kvalitativní stanovení lidského choriogonadotropinu od  7-10 dne počátku těhotenství. Senzitivita: 0,25 IU/mL. 

    Cena včetně 21% DPH: 26,- Kč/test 
 

 Okultní krvácení – FOB - objednací číslo 010L410 
Citlivost testu 80 ng/ml. Test na principu chromatografické imunoassaye detekuje specifickou reakcí pouze 
lidský hemoglobin. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Soupravy obsahují zachytávací 
klozetový papír na stolici - odstranění kontaminace vzorku od toalety. Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. 
Vysoká hygiena práce.   
Cena včetně 21% DPH:  843,-Kč/ balení, t.j. 42,- Kč/test.  
  

 Odběrové tampony pro muže obj. pod názvem. Pro stěry u mužů, balení jednotlivě po 10 
kusech, úzké, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem.   Cena  152,- Kč/10 ks vč. 21% DPH 

 Odběrové tampony pro ženy obj. pod názvem. Pro stěry u žen, balení jednotlivě po 10 
kusech, silnější, sterilní nylonové tampony se vzlínacím efektem. Cena 152,- Kč/10 ks vč. 21% DPH 
  

 Dodáváme také očkovací látky pro nepovinná očkování a očkovací látky proti HPV. 

  

Orientační ceny platné k datu  1.1.2018 

Změna cen 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-Zličín, 
tel.: 257 220 760  
e-mail:  praha@jktrading.cz 


