
Ditt mobile  
laboratorium.
QuikRead go®

For bestilling eller mer informasjon,  
kontakt oss på epost eller telefon:

info@aidian.no / +47 66785630 
Bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no / www.quikread.com

Kontakt oss for tilbud på
QuikRead go-instrument og 
bæreveske!  

Bestillingsinformasjon

Produkt Varenr.

QuikRead go instrument 135867

QuikRead go easy CRP,  
with Sample Collectors 153287

QuikRead go Bag, Torba 
TRM-42 153902
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Driftsbetingelser
• Ikke bruk instrumentet i et kjøretøy i 

bevegelse

• Driftstemperatur 15-35°C for 
instrumentet, 18-25°C for 
testreagenset

• Instrumentoppbevaring 2-35°C

• Reagensoppbevaring 2-25°C



Rask
• Kvantitativt CRP-resultat på 2 minutter

• Ettrinns Sample Collector og lite prøvevolum gjør 
hurtig og enkel testing mulig

• Få manuelle trinn

• Rask oppstart av instrumentet

Pålitelig
• Nøyaktig resultat på behandlingsstedet –

sammenlignbart med laboratorieresultater

• Tusenvis av QuikRead go-instrumenter  
er i bruk verden over

Fleksibel
• Prøven er stabil i testbuffer i 2 timer - ta med 

instrumentet eller ta med prøven!

• Reagensene er klare til bruk og kan oppbevares 
i 2-25°C

Bærbar
• Kan brukes med batteri

• Veier kun 1,7 kg

• Trådløs dataoverføring til HIS/LIS

• Gjør pasientnær testing mulig

CRP-test for hurtig  
behandlingsbeslutning  
mens du er på farten! 

Egnet for mobile enheter,  
hjemmetjenestebesøk,  
popup-teststeder og  
ambulanser.

Den pågående situasjonen med COVID-19-pandemi i Europa, har vist at under 
1,5% av pasientene testet for COVID-19 testet positivt.1 I tillegg til målrettet 
COVID-19-testing, bør støttende testing for pasienter med symptomer på 
luftveisinfeksjon brukes for å sikre riktig behandlingsbeslutning.

CRP kan hjelpe til med å skille mellom bakteriell infeksjon og virusinfeksjon. 
Antibiotika virker ikke mot virusinfeksjoner og kan bare brukes til behandling 
av bakterielle infeksjoner.2

Bruken av støttetesting for å skille mellom bakteriell og virusinfeksjon 
reduserer unødvendig bruk av antibiotika og senker risikoen for 
antibiotikaresistens og optimaliserer pasientbehandlingen.2 

1. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK –eleventh update, 10 August 2020.Stockholm: ECDC; 2020

2. O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally. Final report and recommendations, 2016.
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Husk å teste


