
...cesta ke správnému výsledku

LYMESKÁ BORELIÓZA
LIA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

›   Konfi rmace ELISA testů pro diagnostiku Lymeské boreliózy

›   Diagnostika anaplasmózy

1.

2.

3.

1.  Antigen

2.  IgG specifi cká 
protilátka ze vzorku

3.  Anti-lidská
IgG protilátka 
označená enzymem

Antigeny hlavních 
patogenních kmenů 
Borrelia

Druhově specifi cké 
antigeny Borrelia 
afzelii a garinii

Antigen p44 
Anaplasma 
phagocytophila

Kontrolní linie



›   neuroinfekcí

›   karditid

›   kožních onemocnění

›   artritid a artropatií

›   konfi rmace Lymeské boreliózy

›   diagnostika anaplasmózy

Line Immuno 
Assay

Antigeny

Testování

Stripy v soupravách LIA-VIDITEST anti-Borrelia IgG a IgM obsahují vysoce specifi cké rekombinantní antigeny, které byly  vyvinuty z kmenů 

s výskytem v České republice. Stripy obsahují rodově i druhově specifi cké antigeny a také antigen pro diagnostiku anaplasmózy. Linie 

jednotlivých antigenů jsou po zpracování testu ostré a dobře identifi kovatelné.  

Zpracování testu je jednoduché a uživatelsky příjemné. 

Je možné jak manuální, tak i automatické zpracování. 

Soupravy obsahují univerzální ředící roztok, takže je 

možné zpracovat najednou vzorky pro IgG i IgM. Tyto 

vzorky je možné také zpracovat v jednom běhu díky 

jednotným inkubačním dobám.

Diferenciální 
diagnostika

›   IgG ›   IgM

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

IgM conjugate control

IgG conjugate control

Cut off control

OspC

FlaB

DbpA

BmpA

OspA-LT afzelii

OspA-LT garinii

OspC-GV afzelii

OspC-GV garinii

p44 Anaplasma p. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

IgM conjugate control  
IgG conjugate control

Cut off control

BmpA

BBK32

DbpA

p83 
p58 (OppA2)

VlsE

p35

p21

p20

DbpA-TT afzelii

DbpA-TT garinii

OspA-LT afzelii

OspA-LT garinii

p44 Anaplasma p.
 

 



LYMESKÁ BORELIÓZA
LIA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

Software VidiaScan

Zpracování testu

›   Interpretace podle cut-off linie

›   Hodnocení na základě bodů

›   Rozlišení druhově a rodově specifi ckých antigenů

›   Obsahuje přehledný protokol a adhezivní fólie

›   Ruční i softwarové vyhodnocení

›   Zdarma přístroj na automatické zpracování

Zpracované stripy se lepí do hodnotícího protokolu, který je součástí každé soupravy. Protokol obsahuje přehled testovaných antigenů 

i bodovací tabulku pro manuální hodnocení. Je možné také softwarové hodnocení pomocí programu VidiaScan. Hodnotí se podle cut-off 

linie, není nutné používat další pozitivní kontrolu. 

VidiaScan je určen pro zpracování IgG i IgM stripů. 

Načtení typu stripů probíhá automaticky při skenování 

podle kontrolních linií. Předchází se tím možným chybám

při zpracování testu. Propracovaný systém chybových 

hlášení umožní rychlé a efektivní řešení načtení 

problematických vzorků. Software obsahuje užitečné 

nástroje pro pracování s výsledky a databází pacientů. 

›   Vzorky: sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina

›   Na proužku kontrolní linie

›   Inkubační časy 15’/30’/30’/10’, promývání 3x5’

›   Univerzální pufr

›   Inkubace při laboratorní teplotě

›   Kompatibilní s Dynablotem

›   Zpracování v malých nebo velkých vaničkách

›   Certifi kace CE IVD



Objednací údaje

›   Rekombinantní antigeny z kmenů z ČR

›   Ostré linie antigenů

›   Jednoduché a intuitivní použití

›   Zpracování IgG i IgM v jednom běhu

›   Možnost ručního i automatického zpracování

Výhody

Katalogové číslo Produkt Počet testů Citlivost/specifi ta

OD-316 LIA-VIDITEST anti-Borrelia IgG 16 100 % / 98 %

OD-317 LIA-VIDITEST anti-Borrelia IgM 16 97 % / 98 %

OD-347 LIA-VIDITEST anti-Borellia IgG 40 100 % / 98 %

OD-348 LIA-VIDITEST anti-Borellia IgM 40 97 % / 98 %

VM-8 Mini incubation trays 1 ks

VV-30 Incubation trays 30 channels 1 ks

LYMESKÁ BORELIÓZA
LIA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

›   Jednoduchý a intuitivní

›   Kompatibilní se standardním scannerem

›   Automatické rozpoznání IgG nebo IgM 

›   Graf intenzit proužků

›   Přehledné vyznačení pozitivních/

     hraničních a negativních proužků

›   Možná editace výsledků

›   Přehledný výsledkový protokol

VIDIA spol. s r.o. 

Nad Safi nou II 365

252 50 Vestec

objednavky@vidia.cz 

Tel.: 261 090 565

Fax: 261 090 566

www.vidia.cz

Držitel certifi kátu dle 

ISO 9001:2009 

ISO 13485:2012

Český výrobce IVD


