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CQuikRead® CRP

 PÅLITELIG: Like nøyaktig som en 
laboratorietest

 RASK: Resultatet tilgjengelig akkurat når 
det behøves

 ENKEL I BRUK: Lett å betjene, også for 
personer uten laboratoriebakgrunn

QuikRead CRP QuikRead U-ALB QuikRead FOB QuikRead Strep A



QuikRead CRP er en enkel test for kvantitativ måling 

av C-reaktivt protein (CRP).

CRP er vanligvis tilstede i svært lave konsentrasjoner i 
blodet hos friske personer. CRP konsentrasjonen øker 
markant ved bakterielle infeksjoner, mens derimot virale 
infeksjoner fører kun til moderat eller ingen forhøyning i 
konsentrasjonen. I tillegg til kliniske funn, er derfor CRP 
måling et nyttig verktøy for å skille bakterielle og virale 
infeksjoner. Monitorering av CRP nivåer gir også en 
objektiv bedømmelse av behandlingsrespons. CRP nivået 
faller raskt ved effektiv antibiotikabehandling.

Når testen utføres nær pasienten, vil CRP resultatet 
være tilgjengelig i løpet av pasientkonsultasjonen og kan 
dermed effektivt påvirke bruk av antibiotika. QuikRead 
systemet – som består av et lite instrument og klar-til-bruk 
reagenser – er spesielt utviklet for primærhelsetjenesten. 
QuikRead systemet er til enhver tid klart til bruk og gir 
raske testresultater.

Egenskaper og fordeler med QuikRead CRP
PÅLITELIG: Like nøyaktig som en laboratorietest

• Kvantitative svar

• Reproduserbare CRP resultater i område 8-160 mg/l

RASK: Resultatet tilgjengelig akkurat når det behøves 
• Mindre enn 1 minutts avlesningstid

ENKELT I BRUK: Lett å betjene, også for personer uten 
laboratoriebakgrunn

• Utføres med kapillærprøve (alternativt serum- eller 
plasmaprøve)

• Ingen pipettering av reagenser, innebygget kalibrering.

Mer informasjon om CRP kan du finne i “The value of 
C-reactive protein in primary health care”.
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Den er så enkel å bruke!

Les kortet.

Blankavlesning. Tilsett 

CRP-reagenset ved å 

trykke ned den indre 

delen av korken.

Tilsett 20 μl fullblod i 

bufferen.

Sett kyvetten tilbake i 

avlesningsbrønnen. CRP 

resultatet vises i displayet 

innen 1 minutt.

Produkt Varenr. 

QuikRead 101 instrument 
• Inneholder: adapter, brukermanual og støvhette
• kan brukes med 8 x AA (1,5) batterier eller en  

100-240 AC strømtilførsel

3450

QuikRead CRP kit, prefylte kyvetter, 50 tester 3452

QuikRead CRP kontroll, 1 ml

• Anbefales til kvalitetskontroll

3411

QuikRead kapillærrør m/stempel 50 stk. 3431
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QuikRead er et registrert varemerke for 
Orion Diagnostica Oy.


