Kontakta oss för ditt lokala
erbjudande av QuikRead go

Ditt mobila lab.

Instrument och bärväska!

+
Driftsförhållanden
• Använd inte instrumentet i ett fordon
i rörelse
• Driftstemperatur 15–35°C för
instrumentet, 18–25°C för
reagenserna
• Instrument förvaras i 2–35°C

QuikRead go®

Orderinformation
Produkt

Art.nr

QuikRead go Instrument
QuikRead go easy CRP,
med Sample Collectors

153287

QuikRead go väska, Torba
TRM-42

153902

• Reagens förvaras i 2–25°C
För beställning och för mer information
vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
info@aidian.se / +46 8 623 04 00
För beställning: order@aidian.se
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www.aidian.se / www.quikread.com
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Lämplig till exempel för
mobila enheter,
hemvårdsbesök,
popup-testplatser och
ambulanser.
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Det snabba CRP-testet
för att stödja korrekta
behandlingsbeslut när
du är på språng!
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Med den nuvarande situationen för Covid-19 pandemin i Europa har färre än
1,5% av patienterna testats positiva för Covid-19.1 Förutom riktad COVID-19
testning bör därför stödjande testning användas för patienter med symtom på
luftvägsinfektioner för att säkerställa rätt behandlingsbeslut.
CRP är ett hjälpmedel för att skilja mellan bakterieinfektioner och
virusinfektioner. Antibiotika fungerar inte för virusinfektioner och kan endast
användas för behandling av bakterieinfektioner.2
Användningen av stödjande test för att skilja mellan bakterie- och
virusinfektion minskar missbruk av antibiotika och sänker risken för
antibiotikaresistens och optimerar patientvården.2
1.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK –eleventh update, 10 August 2020.Stockholm: ECDC; 2020

2. O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally. Final report and recommendations, 2016.

Snabbt
• Kvantitativt CRP resultat på 2 minuter
• Enstegs Sample Collector och liten provvolym
möjliggör snabb och lätt testning
• Minimal provhanteringstid
• Kort uppstartstid av instrumentet

Tillförlitligt
• Exakt resultat vid POC – jämförbart med resultat
från laboratoriesystem
• Tusentals QuikRead go instrument är i bruk
världen över

Flexibelt
• Provet är stabilt i testbufferten upp till 2 timmar –
transportera instrumentet eller transportera provet!
• Reagenserna är klara att användas och kan förvaras
vid 2–25°C

Transportabelt
• Kan användas med batteri
• Väger endast 1,7kg
• Trådlös dataöverföring till HIS/LIS är möjlig
• Möjliggör testresultat nära patienten

