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LYMESKÁ BORELIÓZA
+ KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
LIA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

›   Dva testy v jednom

›   Diferenciální diagnostika Lymeské boreliózy 
      a klíšťové encefalitidy



Objednací údaje

›   Dva testy v jednom

›   Ostré linie antigenů

›   Jednoduché a intuitivní použití

›   Univerzální VIDIA pufry

›   Ruční i automatické zpracování
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Český výrobce IVD

LYMESKÁ BORELIÓZA
+ KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
LIA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

IgM
IgM konjugátová kontrola pozitivní kontrola

IgG konjugátová kontrola negativní kontrola

cut off kontrola určuje rozhraní mezi negativitou a pozitivitou

BOR-OspC

p25, OspC (outer surface protein C), rekombinantní antigen 
Borrelia, vnější povrchový protein C, směs antigenů OspC 
B.afzelii, garinii a burgdorferi sensu stricto, IgM marker, 
hlavní časný antigen 

BOR-FlaB

p41, Flagellin B, rekombinantní antigen Borrelia, vnější 
protein bičíků, směs antigenů FlaB B.afzelii, garinii a bur-
gdorferi sensu stricto, časný antigen pro IgM protilátkovou 
odpověď, může být nespecifi cký

BOR-OspA

p31, OspA (outer surface protein A), rekombinantní antigen 
Borrelia, směs antigenů OspA B.afzelii a garinii, povrchový 
membránový lipoprotein, časný antigen pro IgM protilátko-
vou odpověď

TBEV nativní antigen viru klíšťové encefalitidy (virové částice)

IgG
IgM konjugátová kontrola negativní kontrola

IgG konjugátová kontrola pozitivní kontrola

cut off kontrola určuje rozhraní mezi negativitou a pozitivitou

BOR-BmpA
p39, membránový protein A, glykosaminopeptidový receptor, 
směs antigenů BmpA B.afzelii, garinii a burgdorferi sensu stricto

BOR-DbpA
Osp17, p17, decorin- binding protein A, protein hostitelské 
buňky vázající se na decorin, směs antigenů DbpA B.afzelii, 
garinii a burgdorferi sensu stricto

BOR-p83
hlavní extracelulární protein (degradační produkt p100), směs 
antigenů p83 B.afzelii, garinii a burgdorferi sensu stricto, 
antigen pozdní protilátkové odpovědi IgG 

BOR-VlsE
variabilní povrchový antigen, druhově konzervovaný antigen, 
vysoce specifi cký pro IgG protilátkovou odpověď

TBEV nativní antigen viru klíšťové encefalitidy (virové částice)

     

Katalogové číslo Produkt Počet testů

OD-396 LIA-VIDITEST Multiplex Borrelia a TBEV IgG 16

OD-397 LIA-VIDITEST Multiplex Borrelia a TBEV IgM 16


