
ENKELT ER EFFEKTIVT. 

AFINION™ CRP
Afinion CRP er en hurtig in vitro-
diagnostisk test for kvantitativ påvisning 
av C-reaktivt protein (CRP). CRP-måling 
bidrar til å redusere diagnostisk usikkerhet, 
og veilede antibiotiske avgjørelser som blir 
fattet under pasientbesøket.1

nn 2,5 μl prøvevolum
nn 3 minutter testtid
nn Pålitelige resultater
nn Måleområde for fullblod: 

5–200 mg/l
nn Ikke behov for brukerkalibrering
nn Ingen interferens fra vanlige 

antibiotika og smertestillende2
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Afinion CRP er en enkel fingerstikktest som gir pasientens 
CRP-verdi på minutter i løpet av konsultasjonen. 
nn Prøvematerialer er fullblod, serum eller plasma
nn Nøyaktig måling av fullblod med automatisk 

hematokritkorrigering
nn Utmerket korrelasjon med laboratoriemetoder
nn Utmerket presisjon i det totale måleområdet
nn Oppbevaring i romtemperatur i 4 uker

Pasientnær testing bidrar til å redusere diagnostisk 
usikkerhet og gir en mer målrettet og forsiktig bruk  
av antibiotika.3

nn Testing i primærhelsetjenesten kan redusere 
foreskrivning av antibiotika for luftveisinfeksjoner  
med opptil 42 %

nn Pasientnær CRP-testing skal alltid tolkes i kombinasjon 
med en klinisk vurdering

Afinion 2 Analysator er et resultat av 
flere års kontinuerlig innovasjon og 
produktforbedring, og gir pasientnære 
resultater på noen få minutter.

Med sin kompakte størrelse og panel 
av tester, er Afinion 2-systemet ideelt 
for pasientnær testing på legekontorer, 
klinikker, lokale helsesentre, sykehjem, 
akuttmottak og poliklinikker. Med en 
fingerstikkprøve blir laboratoriekvalitet 
resultater for CRP, HbA1c, ACR og 
lipidpanel tilgjengelige i løpet av 
konsultasjonen.

1 Ta prøven med 
den integrerte 
prøvetakeren. 2 Sett prøvetakeren 

tilbake i 
testkassetten. 3 Sett testkassetten inn i 

analysatoren og lukk lokket. 
Prosesseringen starter 
automatisk. 

TILGJENGELIGE TESTER

AFINION™ ACR
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AFINION™ LIPID PANEL

FAKTA TEST ANBEFALINGER

Afinion™ CRP

3-TRINNS PROSEDYRE

NY AFINION 2 ANALYSATOR


