Představujeme měřitelný rozdíl
Proč si zvolit Thermo Fisher Scientiﬁc za svého partnera
v diagnostice onemocnění pojivové tkáně?
Efektivnější diagnostika
EliA CTD Screen;jeden test, který obsahuje 17 autoprotilátek;
může pomoci zjednodušit stanovení diagnózy pacienta a vyloučit
onemocnění pojivové tkáně až u 93,4 % testovaných pacientů1,2
Přesné výsledky
EliA CTD Screen, ověřený u více než 17 tisíc pacientů z různých
populací, vám poskytuje srovnatelnou citlivost a větší speciﬁčnost
než nepřímá imunoﬂuorescence antinukleárních protilátek o různých
titrech1-8
Efektivní pracovní tok
EliA CTD Screen je prováděn na plně automatickém přístroji Phadia
s optimalizovaným pracovním procesem, který zrychlí zpracovávání
vzorků ve vaší laboratoři
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Představujeme měřitelný rozdíl
EliA CTD Screen, klinicky nejrelevantnější
a nejspolehlivější screening onemocnění pojivové
tkáně, pomáhá zjednodušit diagnostiku pacienta

Zefektivnění diagnostiky
onemocnění pojivové tkáně (CTD)
Pracovní průběh EliA™ CTD Screen může pomoci zjednodušit stanovení diagnózy pacienta
a vyloučit onemocnění pojivové tkáně až u 93,4 % testovaných pacientů1*,2**
90,4-93,4 %
negativní 1*,2**

Panel komplexní případy

Obecný panel

EliA dsDNA test
EliA Ro test

EliA Fibrillarin test

EliA La test

EliA PCNA test

EliA U1RNP test

EliACTD
CTD
EliA
Screen
Screen

Primární
diferenciátory

EliA Scl-70s test

EliA Mi-2 test

Sekundární
diferenciátory

EliA RNA Pol III test

EliA SmDp test

EliA Rib-P test

EliA Jo-1 test

EliA PM-Scl test

EliA CENP test

* Prospektivní studie 9 856 pacientů testovaných nepřímou imunoﬂ uorescencí antinukleárních
protilátek a EliA CTD Screen.
**Prospektivní studie 1 708 pacientů testovaných nepřímou imunoﬂ uorescencí antinukleárních
protilátek a EliA CTD Screen.

Pokud z primární péče,
odešlete ke specialistovi

EliA CTD Screen, ověřený u více než 17 tisíc pacientů z různých populací, vám poskytuje
srovnatelnou citlivost a větší speciﬁčnost než nepřímá imunoﬂuorescence antinukleárních
protilátek o různých titrech1-8
Větší speciﬁčnost EliA CTD Screen na základě testu 2 000 pacientů a prevalenci onemocnění 1 %
vede ke snížení výskytu falešně pozitivních výsledků o 158 ročně.8

100

50

0

EliA CTD Screen

ANA IIF

Citlivost

92%

90%

Speciﬁčnost

84%

76%

Studie zahrnovala předem nevybraný vzorek prospektivní studijní populace 322 pacientů s podezřením na autoimunitní
revmatické onemocnění a kontrolní skupině 98 zdravých dárců krve. Antinukleární protilátky měřené pomocí analýzy nepřímé
imunoﬂ uorescence s použitím INOVA Lite Hep - 2 cells, dle návodu výrobce s použitím screeningového séra při zředění 1:80. EliA
CTD. Screen byl proveden na systému Phadia 250.

Zjednodušení provozu laboratoře
Optimalizovaný pracovní průběh – podporujeme váš úsporný přístup

Jeden systém, jeden
vzorek, řada testů

Jeden operátor, jedna údržba, jeden servisní program, jedno řešení
pro alergie i autoimunitní poruchy

Vysoká kapacita palubních
nosičů a testovací kapacita

Schopnost provádět požadavky ihned po jejich obdržení

Připraven k použití
nosičů/reagencií

Bez nutnosti manuální přípravy a s ﬂexibilním vkládáním
a vyjímáním nosičů

Reagencie systému
jsou vhodné pro testy EliA
i ImmunoCAPTM

Stejný promývací pufr, zastavovací i vývojový roztok
– vyšší nákladová i časová efektivita

Úsporný a ﬂexibilní
systém kalibrace

Jedna kalibrační křivka na jednu metodu uložená po dobu jednoho měsíce
(IgG, IgM, IgA, IgE, calprotectin, anti-TSH-R) maximální efektivita pracovního
procesu

Váš partner – nabízíme kompletní balíček podpory pro hladký přechod na EliA CTD Screen
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