
...cesta ke správnému výsledku

LYMESKÁ BORELIÓZA
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

›   Diagnostika Lymeské boreliózy

›   Stanovení intrathekální syntézy u neuroboreliózy



ELISA SKRÍNING LYMESKÉ BORELIÓZY
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›   Vzorky: sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina

›   Kvantifikace pomocí 1 nebo 5 standardů

›   Inkubační časy 30’/30’/15’

›   Inkubace při 37°C

›   Možnost zpracování analyzátorem VIDIMAT

›   Certifikace CE IVD

Testování



›   Software pro automatickou kvantifikaci  
      a výpočet intrathekální syntézy

›   Uživatelsky příjemný

›   Jeden software pro všechna agens

›   Minimalizace chyb – žádné přepisování výsledků

Software VIDISOFT 2
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Intrathekální syntéza

›   Koncentraci specifických protilátek v séru a mozkomíšním moku

›   Celkovou koncentraci protilátek v séru a mozkomíšním moku

›   Koncentraci albuminu v séru a mozkomíšním moku

Pro diagnostiku neuroboreliózy je nezbytné stanovení intrathekální syntézy specifických IgG nebo IgM protilátek. Předpokladem pro její 
stanovení je paralelní vyšetření koncentrace protilátek v séru a mozkomíšním moku. Intrathekální syntéza je vyjádřena tzv. protilátkovým 
indexem (Antibody index), který se vypočte pomocí Reiberovy rovnice.

Pro výpočet je nutno změřit:



Objednací údaje

›   Rekombinantní antigeny z kmenů z ČR

›   Kvantitativní stanovení IgG i IgM – monitorování hladiny protilátek

›   Vysoká citlivost a specifita

›   Stanovení intrathekální syntézy softwarem VIDISOFT 2

›   Databáze pacientů

›   Plánování rozvržení ELISA destičky

›   Přehledné protokoly

›   Použití různého ředění a automatický přepočet na koncentraci

›   Propojení na ELISA reader

›   Propojení na LIS

Výhody

Katalogové číslo Produkt Počet testů Citlivost/specifita

OD-398 ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgG + VlsE (CSF) 96 95 % / 99 %

OD-398/5ST ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgG + VlsE (CSF) 96 95 % / 99 %

OD-400 ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgG + VlsE (CSF) 192 95 % / 99 %

OD-399 ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgM (CSF) 96 99 % / 97 %

OD-399/5ST ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgM (CSF) 96 99 % / 97 %

OD-401 ELISA-VIDITEST anti-Borrelia recomb. IgM (CSF) 192 99 % / 97 %
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