
                                Německý výrobce ulti med a český distributor JK-trading 

nabízí rychlé imunochromatografické testy 

pro ordinace lékařů 

 

 

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce: 

 
Čechy -     Ing. Kryl:           777 929 604 
                 Ing. Ernestová  777 477 308 
Morava -   Ing. Žůrová:      777 929 623 

Objednávky vyřizuje: 
JK-Trading s.r.o, Křivatcová 
421/5, 155 21 Praha 5 
tel.: 257 220 760 
email: praha@jktrading.cz 

             Helikobakter  pylori (HP) 

Test na detekci antigenu HP ve vzorku lidské stolice. 

                      obj. číslo 009AF401  

 

HP způsobuje několik druhů gastroenterologických onemocnění, 

jako je non-ulcerózní dyspepsie, žaludeční a duodenální vřed, 

aktivní zánět žaludku a může dokonce zvyšovat riziko vzniku 

žaludečního adenokarcinomu, takže byl klasifikován jako 

karcinogen  typu I.  

ulti med antigen H. pylori test je rychlý vizuální test pro 

kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori v lidské stolici. 

Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení diagnózy infekce H. pylori. Pouze pro profesionální použití. Relativní 

senzitivita: >99,9% (97,3%~100.0%)* Relativní specificita: >99,9% (97.6%~100.0%)*  Celková shoda : >99,9% 

(98.7%~100.0%)*             *95% Interval spolehlivosti                                    Výsledek do 10 minut. 

 

Postup při odběru vzorku. 

                                                                                                    správně                 příliš mnoho 

 
Skladování vzorku : Vzorky je možné skladovat při teplotě 2-8 °C po dobu až 72 hodin. Nejlepších výsledků se 

dosáhne, jestliže se test  provede do 6 hodin po odběru. 

Skladování soupravy : při pokojové teplotě nebo v chladničce ( mezi 2-30°C) 

Doba expirace testu : až 15 měsíců. 

Balení : po 20 testech včetně odběrového setu na stolici. 
 

 

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz. 
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                                                      Helikobakter  pylori (HP) 

                                              Test na detekci protilátky HP ve vzorku plné krve, séra nebo plazmy 

                                                                               obj. číslo 012L400 

 

Tato souprava slouží jako pomoc při stanovení diagnózy infekce H. 

Pylori. Pouze pro profesionální použití. 

Relativní senzitivita: >96,8% (95CI*  92,6% - 98,9 %) 

Relativní specificita: >93,0% (95CI*  88,8 % - 96.0%) 

Celková shoda : >94,6% (95CI*  91,8% - 96,7%)  

*CI – Confidence interval = Interval spolehlivosti 

Výsledek do 10 minut. 

Skladování vzorku : Plná krev odebraná z prstu je určena k 

okamžitému testování. Plnou krev odebranou ze žíly je možné 

skladovat po dobu 2 dnů při teplotě  2 - 8° C. 

Sérum a plazmu je možné skladovat při teplotě 2-8 ° C po dobu až 

3 dnů.   

Používejte pouze čiré, nehemolyzované vzorky.  

 

 

Skladování soupravy : při pokojové teplotě nebo v chladničce ( mezi 2-30°C) 

Doba expirace testu : až 15 měsíců. 

Balení : po 20 testech  

 

 

 

 

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz. 
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