
belgicko-německý výrobce ulti med            
a  

   JK-Trading, spol.s r.o., distributor  
očkovacích látek a in vitro diagnostiky ,  

Vám nabízí: 

rychlé, kvalitativní,  imunochromatografické testy, které se 
vyznačují jednoduchostí postupu  bez potřeby dalšího 
laboratorního vybavení. Výsledek testu se odečítá vizuálně   
do 10 minut. 

 

β-hemolytický streptokok skupiny A  Detekce   
streptokokového antigenu z výtěru hrdla. 
Katalogové objednávací číslo: 014 D 300 
Senzitivita testu = 97,6%, specifita testu = 97,5%. 
Balení po 20 ks jednotlivě balených testů, vč.odběrového tamponu. 
 

Influenza typu A/B. Skupinová detekce antigenu Influenzy ze stěru  
nosních sekretů. Test zachytává mimo běžných subtypů chřipky H5N3, H7N3, 
H9N2, H3N2 i prasečí AH1N1 a ptačí antigeny AH5N1 chřipky.    
Katalogové objednávací číslo: 014L470 
Balení po 20 ks jednotlivě balených testů, vč.odběrového tamponu a pozitivních 
kontrol pro influenzu A/B a negativní kontroly. 
 

Infekční mononukleóza Detekce heterofilních IgM protilátek z plné nebo 
kapilární krve, séra, plazmy.  
Katalogové objednávací číslo: 012L830 
Protilátky lze detekovat u 70-80% pacientů již během prvního týdne  onemocnění. 
Protilátky jsou přítomny u 80-90% případů nemocnění IM. 
Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vč. Pozitivní kontroly. Senzitivita testu = 99%, specifita testu = 98,6% 
 

CRP - balení po 10 ks 
Semikvantitativní detekce CRP z plné krve, séra nebo plazmy. 
Katalogové objednávací číslo: 004A320 
Citlivost testu je 10 ug / ml. Testem lze semikvantitativně detekovat hodnoty CRP 
v hladinách 10, 30 a nad 30 ug / ml. 
Balení po 10 ks jednotlivě balených kazetových testů, včetně potřebného materiálu pro stanovení.  
 

Okultní krvácení - FOB  Specifická detekce lidského hemoglobinu ve  
stolici. Před vyšetřením není třeba dodržovat speciální dietu. Souprava obsahuje 
zachytávací klozetový papír na stolici - odstranění kontaminace vzorku od 
toalety.   
Katalogové objednávací číslo 010L410  
Výsledek do 10-15 minut. Citlivost testu = 80 ng/ml. 
Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce. 
 

Rota - Adeno  Diagnostika antigenů rota a adeno v jednom testu ze 
vzorku stolice. Shoda ve srovnání s laboratorní latex aglutinační 
metodou >98%. Výsledek do 10 minut.  
Katalogové objednávací číslo: 012L800 
Balení po 20 ks jednotlivě balených testů. Vysoká hygiena práce. 

  
Screeningová diagnostika drog - kvalitativní testy z moče nebo ze slin k orientační detekci zneužívání 
drog, včetně Nikotinu a alkoholu. Testy lze objednat jednotlivě. 
 
 
 

 

 
Ucelený sortiment nabízených výrobků, včetně očkovacích látek a potřebných návodů najdete na www.jktrading.cz. 

Cena za test: 
65,-Kč vč.21% DPH 

Orientační ceny platné k datu 
1.1.2018. Změna cen vyhrazena 

 

Cena za test: 
64,-Kč vč.21% DPH 

Cena za test: 
143,-Kč vč.21% DPH 

Cena za test: 
42,-Kč vč.21% DPH 

Orientační cena vč. 21% DPH: Drogy z moče – 1 droga: od 30,-Kč/test 
                                       Drogy z moče – desetiparametr od 194,- Kč/test 

                                    Drogy ze slin – od 220,- Kč/test - 3 druhy drog 

Cena za test: 
89,-Kč vč.21% DPH 

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 

Cena za test: 
81,-Kč vč.21% DPH 


