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

  hCG screeningový test            kat.č. 001L041 
  

 
 
 
 
 

Princip testu: Test využívá kombinaci protilátek, 
obsahujících monoklonální hCG protilátku 
k selektivní detekci zvýšených hladin hCG. Reakce je 
spuštěna přidáním séra, nebo moči do označené 
jamky pro vzorek na kazetě. Vzorek migruje 
membránou a reaguje s barevně značeným 
konjugátem.   
Pozitivní vzorek reaguje se specifickou barevně 
značenou protilátkou proti hCG a vytváří červenou 

linii v místě testu označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto místě znamená negativní 
výsledek. 
 

Charakteristika testu: dle firemních materiálů: 
Senzitivita a specificita: Test ultimed detekuje hCG ve vzorku séra nebo moči při koncentraci 
hCG= 25mIU/ml, nebo vyšší. Test je standardizován podle WHO standardů. 
Možnost zkřížených reakcí byla ověřena přídavkem 300 mIU LH, 1000 mIU FSH, 1000 IU TSH 
jak k pozitivním, tak negativním vzorkům hCG. Nebyly pozorovány žádné zkřížené reakce. 
Interference: Byly ověřeny možnosti interference sloučeninami, které se mohou vyskytovat ve 
vzorcích séra nebo moči: Acetaminophen 20mg/ml, Kys.acetylsalicylová 20mg/ml, 
Kys.askorbová  20 mg/ml, Atropin 20mg/ml, Billirubin 40 mg/dl (706,7 umol/l), Triglyceridy 
1200mg/dl (13,5mmol/l), Kofein 20mg/ml, kys.gentisová 20mg/ml. Žádná z uvedených 
sloučenin neovlivnila výsledky jak pozitivních tak negativních vzorků hCG. 
 

Balení, expirace, návody a další testy:  
Balení po 1 ks, Český návod je součástí dodávky. Testy jsou dodávány přibližně s roční 
expirací. 

Další nabídku rychlých testů včetně návodů najdete na http:/ www.jktrading.cz  / Laboratorní 
diagnostika / Rychlé testy.. 
  

Cena za kus: 26,-Kč včetně 21% DPH   (21,50 bez DPH) 
 

pro kvalitativní specifické stanovení lidského choriogonadotropinu t.j. ke zjištění 
časného těhotenství od 7-10 dne, s citlivostí od 25 mIU/ml. 
Test lze provádět v ordinaci praktického lékaře, ze vzorku moče bez potřeby dalšího 
laboratorního vybavení. Test lze provést i ze séra, kdy je třeba malé centrifugy. 

 

 

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 


