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Hepatitida B,C
Imunochromatické kazetkové testy pro použití odborným zdravotnickým personálem.

Určeno pouze pro In Vitro diagnostické použití.

 

INFO Anti-HBs Hepatitida B 
Testovací kazeta protilátek hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.
Katalogové číslo 622008
Balení - 25 kusů. Cena na vyžádání. 
Pozitivní  nález  protilátek  anti-HBs je  důsledkem  prožitého  onemocnění  nebo  úspěšné  aktivní
imunizace.  Tyto  protilátky  lze  detekovat  i  po  aplikaci  hyperimunního  globulinu  proti  virové
hepatitidě B (HBIG), obvykle vymizí po 3 měsících od aplikace. Anti-HBs protilátky v dostatečných
titrech (po prožitém onemocnění nebo po aktivní imunizaci) poskytují ochranu proti infekci HBV.

INFO HBsAg Hepatitida B 
Testovací kazeta antigenu hepatitidy B. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.
Katalogové číslo 622009
Balení - 25 kusů. Cena za test 86,- Kč bez 21% DPH.
HBsAg lze v séru detekovat několik dní až týdnů před a několik týdnů až měsíců po začátku 
onemocnění. Jeho přetrvávání déle než 6 měsíců je klasifikováno jako stav chronického nosičství 
HBsAg, které může být asymptomatické, nebo provázené známkami jaterního poškození (chronická 
hepatitida aktivní nebo perzistující, nověji chronická hepatitida B). HBsAg je povrchový antigen 
HBV viru. Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě 
probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru.

INFO Anti-HCV Hepatitida C
Testovací kazeta protilátek hepatittidy C. Vzorek: plná krev, sérum, plazma.
Katalogové číslo 622012 
Balení - 25 kusů. Cena za test 72,- Kč bez 21% DPH.
Protilátky jsou markerem expozice - kontaktu dané osoby s virem hepatitidy C. Protilátky anti-HCV
nemají neutralizační efekt,  nejsou nositelem imunity organizmu. Přetrvávají ve značném titru i u
pacientů  úspěšně vyléčených.  Vyšetření  anti-HCV protilátek  je  možno chápat  jako screeningové
vyšetření u všech osob, u kterých je podezření, že byly někdy v průběhu života viru exponovány.
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