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Negatívny 

výsledok testu 
koncentrácia je 

menšia ako 
80ng/ml 

 

 

 
Pozitívny  výsledok testu 

Intenzita v testovacej 
oblasti je závislá od 
koncentrácie in vivo 
fibrinových štruktúr 

 

 

 
 

 
 

 Rýchly kvalitatívny test na detekciu D-Dimeru v krvnom sére 
alebo krvnej plazme  

 Rýchly diagnostický test pracujúci na 
imunochromatografickom princípe 

 Výsledok testu do 10 min. 
 Každé balenie obsahuje  testovaciu kazetu a jednorázovú 

pipetu 
 Hraničný rozsah pozitívneho výsledku 500ng/ml (Cut off) 
 Diagnostika hlbokej žilnej trombózy alebo pľúcnej embólie 

bez potreby prístrojového vybavenia 
 Významne redukuje potrebu invazívnych  vyšetrení 
 

 

 

 
 
 
Kontrolná lína pre 
potvrdenie funkčnosti 
testu a správneho 
pracovného postupu 
 

Testovacia línia 
v prípade, že sa objaví 
indikuje pozitívny 
výsledok 

 

 
Miesto pre nanášanie 
vzorky 
 

 
       Základné vlastnosti testu: 
 

 Rýchly test na diagnostiku hlbokej žilnej trombózy, pľúcnej 
embólie alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC) 

 Dôležitý koagulačný marker, ktorý umožňuje presné stanovenie 
diagnózy pacienta v priebehu 10 min. 

 Zabudovaná kontrola pre overenie funkčnosti testu 
 Certifikovaný test (certifikácia CE) 
 Detekčný prah pre pozitívny výsledok 500 ng/ml 
 Celková citlivosť testu 99,0 % 
 Dlhodobá expirácia až 12 mesiacov 
 Zhoda testu s EIA súpravami 100%(EIA GOLD DIMERTEST) 
 Veľmi jednoduché použitie testu len v troch krokoch 
 Každý test balený samostatne  
 Balenie obsahuje riediaci roztok 
 Bez potreby dodatočného technického a prístrojového 

vybavenia 

Objednávať môžete  e-mailom na :  biochemia@harmony-vos.sk.    
    faxom na čísle: 037/6528 267 
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Názov tovaru 
Počet 
testov 

v balení 

Formát 
testu 

Cena 
v EUR 

351005 N/O D-Dimer zo vzorky krvnej plazmy, celej krvi 10 kazeta 64,00 
 

● – položky skladom dodávka do 24 hodín, N/O – tovar na objednávku  
 

 
Ceny sú platné od 1.8.2012, podliehajú 10 % DPH. 

 
Web: www.biochemia.sk 
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