
                                

„Имунофлуорисцентен Количествен  Анализатор за високочувствителни 

бързи тестове от пълна кръв, серум или плазма“ 
GETEIN 1100  

 

 

 Обем на пробата само 90 - 100μl.  

 Време за отчитане до 10 минути. 

 Метод - ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 
 

  
Бързи тестове: 

 

Cardiac Troponin I cTnI ,  

NT-proBNP ,   

CK-MB/ cTnI /Myo, 

hs-CRP, 

Procalcitonin (PCT),  
D-Dimer, 

mAlb - microalbuminuria,  

Cys-C - Cystatin-C,  

β2-MG - β2-microglobulin, 

NGAL - Neutrophil  

Gelatinase-Associated  Lipocalin 

                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Лесен за работа: 

 

� За работа с апарата не се налага специфично обучение; 

 

� Бързият тест пристига с готови дозировки дилуент за необходимото 

разреждане на всяка проба; 

  

� Автоматична калибрация: 

Тестовете са предварително калибрирани, като информацията затова се подава на 

апарата с малка електронна карта (чип) за всяка отделна партида ( LOT ). Чипът е 

наличен във всяка опаковка. 

 

 
Продуктов Каталог: 

 

 Кат.№ Наимен

ование 

Тип проба Патологична 

граница 

Обхват Реакционн

о време 

Заб.  

 IF1001 cTnI  0.1 ng/ml 0.1 - 50 ng/ml 15 мин. 

 За следене при диагностициране на Остър инфаркт на миокарда (AMI) 

 IF1002 NT-

proBNP 

 300 pg/ml 100 – 35000 

pg/ml 

10 мин. 

 За преценка и диагностициране на застойна Сърдечна недостатъчност (HF) 

 IF1003 hs-CRP  10 mg/L 

3 mg/L 

0.5 – 200 mg/L 3 – 30 мин. 

За оценка на заболявание на Кръвоносните съдове (CVDs) и диагностициране на 

инфекции и възпаления 

 IF1004 NT-

proBNP 

 300 pg/ml 100 – 15000 

pg/ml 

15 мин. 

 cTnI  0.1 ng/ml 0.1 - 50 ng/ml 

 За комбинирано диагностициране на (HF)  и (AMI) 



 IF1005 CK-MB  5 ng/ml 2.5 - 80 ng/ml 15 мин. 

 cTnI  0.1 ng/ml 0.1 - 50 ng/ml 

 Myo  70 ng/ml 30 - 600 ng/ml 

 За диагностициране при Некроза на миокарда, както и за следене на 

повторни инфекции 

 IF1006 D-Dimer  0.5 mg/L 0.1 – 10 mg/L 10 мин. 

 За изключване на Дълбоко-венозна Тромбоза (DVT) и Белодробна емболия 

(PE) 

 IF1007 PCT  0.1 ng/ml 0.1- 50 ng/ml 15 мин. 

 За ранно диагностициране на някои бактериални инфекции 

Годност на тестовете - 24 месеца (2-8 °C) 

Брой тестове във всяка опаковка – 25 бр. 
 


