Brukervennlige hurtigtester for diagnostisering av
sykdommer knyttet til mage-tarm-kanalen
Sykdommer knyttet til mage-tarm-kanalen er ofte
vanskelige å diagnostisere og å skille fra hverandre.
Certest har et bredt utvalg av kvalitative immunokromatografiske hurtigtester til støtte for diagnostisering av slike sykdommer. Certest-hurtigtestene tas
i fecesprøver – en behagelig, ikke-invasiv metode for
undersøkelse av gastrointestinale problemer. Certesttestene egner seg godt for screening.
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Testprosedyre:
Overfør en fecesprøve til et
prøvetakingsrør. Overfør angitt
antall dråper fra prøvetakingsrøret til testvinduet. Les av
resultatet etter 10 minutter.

Rota | Adeno

Fordeler ved å benytte Certest-hurtigtest som
diagnostisk verktøy:
• Pasientvennlig – ikke-invasiv test, ingen
diettrestriksjoner

Rota | Adeno

Certest

FOB

FOB-Transferrin

Certest FOB (fekalt okkult blod)-hurtigtesten er utviklet for
påvisning av hemoglobin i fecesprøver. Hemoglobin i feces kan
være en indikasjon på polypper eller tykktarmskreft. Tidlig
påvisning av blod i feces bedrer pasientens prognose.

Certest FOB-Transferrin-kombinasjonskorttesten er utviklet for å
påvise fekalt okkult blod og transferrin i feces. FOB er en markør
for blødninger i nedre del av mage-tarm-kanalen. Transferrin er
et jerntransporterende protein som er en markør for blødninger i
øvre del av mage-tarm-kanalen.
Transferrin forblir stabilt i lang tid i feces, slik at dette er en god
markør for blødninger. CerTest FOB-Transferrin-kombinasjonskorttesten støtter diagnostikken av magesår, tolvfingertarmsår og
tykktarmskreft.

Produkt

Kat.nr

Certest FOB Card, 20 tester

F820001F

Certest FOB Card+positive control, 20 tester

F820001FC

Certest FOB 50+200 Card, 20 tester

FB882001F

Kalprotectin
Kalprotektin er en betennelsesmarkør som kan påvises i feces ved
diagnostisering av IBD (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Certest
Calprotectin-testene hjelper med å skille mellom IBD og IBS (irritabel
tarm-syndrom). Symptomene ved disse to sykdommene ligner
hverandre, men ved IBD øker kalprotektinnivået. Kalprotektin
er stabilt i feces i opptil 7 dager, og er derfor en god markør for
diagnostisering av gastrointestinale sykdommer.
Produkt

Kat.nr

Certest Calprotectin Card, 20 tester

CP820001F

Certest Calprotectin Card+positive control, 20 tester

CP820001FC

Certest Calprotectin 200 Card+positive control,
20 tester

CT820001FC

Certest Calprotectin 200 Card, 20 tester

CT820001F

Certest Calprotectin 50+200 Combo Card+positive
control, 20 tester

CC882001FC

Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 tester

CC882001F

Produkt

Kat.nr

Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester

FT882001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card+positive
control, 20 tester

FT882001FC

Certest FOB-Transferrin stool collection vials

FT110001F

Laktoferrin
Økt nivå av laktoferrin i feces er en indikasjon på betennelse i
mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av laktoferrin øker ved
sykdommer som kolorektal neoplasi og IBD. IBD og IBS kan
skilles fra hverandre ved hjelp av Certest Lactoferrin-korttesten.
Laktoferrinnivået øker også ved betennelse forårsaket av
bakterier, virus og parasitter.
Produkt

Kat.nr

Certest Lactoferrin Card, 20 tester

LT820101F

Certest Lactoferrin Card+positive control, 20 tester

LT820101FC

FOB-Transferrin-Kalprotectin-Laktoferrin
Med Certest kvadrupel kombinasjonstest er det mulig å oppnå
mer informasjon om betennelse eller blødning i mage-tarmkanalen og å skille IBD fra IBS.

Kalprotectin-Laktoferrin
Certest Calprotectin-Lactoferrin-kombinasjonstesten er et
hjelpemiddel for å skaffe mer informasjon om status for magetarm-kanalen. IBD kan skilles fra IBS. Testen kan også brukes til å
registrere aktivitetsnivået og tilbakefall for IBD.
Produkt

Kat.nr

Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card,
20 tester

CL882001F

Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card
+positive control, 20 tester

CL882001FC

Produkt

Kat.nr

Certest FOB-Transferrin-Calprotectin-Lactoferrin
Quad Card, 20 tester

FC862001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester, FT882001F
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