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PRODUKTOVÝ KATALOG

SEBETESTOVÁNÍ

PROFI
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TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TOKS (FOB) TESTY
FOB test
multipack - 75 ng/ml

PROFI

FOB test
multipack

Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Optimální citlivost dle doporučení Komise MZ ČR pro KRCa - 75 ng/ml.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Proplácen všemi zdravotními pojišťovnami.
Balení obsahuje 25 testů.
Záchytná síťka součástí balení.
Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Nejcitlivější test na trhu - 10 ng/ml.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Proplácen všemi zdravotními pojišťovnami.
Balení obsahuje 25 testů.
Záchytná síťka součástí balení.

FOB test - 75 ng/ml (1test)

CRP TESTY
CRP test

Test pro stanovení hladiny C-reaktivního proteinu.
Rozlišení bakteriální a virové infekce.
Jednoduché provedení bez přístrojové techniky.
Okamžitý výsledek.
Balení obsahuje 10 testů.

CRP test též pro domácí
použití - jediný v ČR
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www.ivtimuno.com
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TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

ANALÝZA MOČI
Multi 5 UrineScreen

PROFI

Multi 10 UrineScreen

Diagnostické proužky pro analýzu moči.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, ketonů, krve, pH,
bílkovin v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.

Diagnostické proužky pro analýzu moči.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů,
specifické hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů
v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.

DROGOVÉ TESTY
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Drogový test Multi 5

Kazetkový drogový test na kvalitativní určení přítomnosti návykových látek v moči.
Detekuje marihuanu, hašiš, extázi, pervitin, heroin, kokain, amfetamin.

Drogový test Multi 10

Kazetkový drogový test na kvalitativní určení přítomnosti návykových látek v moči.
Detekuje marihuanu, hašiš, extázi, pervitin, heroin, kokain, amfetamin,
barbituráty, fencyklidin, benzodiazepiny, metadon, tricyklická antidepresiva.
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TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DIAGNOSTIKA KREVNÍCH SKUPIN
AB0 souprava

Křížový test před transfúzí krve.
Balení obsahuje 30 vyšetření.

PROFI

Diagnostika na určování
krevních skupin

AB0 systém (anti A, B, AB)
RhD systém
AHG polyspecifické
Lektiny
Kell systém
Ve spolupráci s firmou Lorne Laboratories Limited
Vám také nabízíme:
Kidd
Lewis
Lutheran
MNSs
P
Duffy
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TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

ELISA STANOVENÍ
ELISA stanovení

Ve spolupráci s firmou Diagnostic Automation / Cortez Diagnostics, Inc.
jsme rozšířili naši nabídku o testy ELISA
(enzyme linked immunosorbent assay).

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TĚHOTENSKÉ TESTY
hCG
multipack
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PROFI

autoimunní onemocnění
rakovinná onemocnění (Tumor Markery)
kardiovaskulární onemocnění (Cardiac Markery)
alergie, anémie, fertilita, metabolismus kostí, steroidní hormony,
thyroidní hormony, infekční nemoci, parazitologie, stanovení diabetes
a onemocnění slinivky, residua a kontaminace potravin

Proužkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/ml.
Balení obsahuje 20 testů.
Příbalový leták v českém a slovenském jazyce.
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Spotřební materiál

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Spotřební materiál do každé ordinace.
Nabídka firem B.Braun, Zelená hvězda, Cosmos.

PROFI

- dezinfekce rukou, kůže, ploch, nástrojů
- vyšetřovací rukavice
- stříkačky, jehly, inkjekční technika

TISKOPISY
RECEPTY
ŽÁDANKY
POUKAZY
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Běžně používané tiskopisy:
- v ordinacích praktických lékařů
- v ordinacích lékařů pro děti a dorost
- v zubních ambulancích
- v nemocnicích
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TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

TOKS (FOB) TESTY
2 testy

FOB test

Možnost získání propagačních materiálů.

SEBETESTOVÁNÍ

1 test

Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Nejcitlivější test na trhu - 10 ng/ml.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Program prevence rakoviny tlustého střeva.

CRP TESTY
CRP test

Test pro stanovení hladiny C-reaktivního proteinu.
Rozlišení bakteriální a virové infekce.
Jednoduché provedení bez přístrojové techniky.
Okamžitý výsledek.
Balení obsahuje 2 testy.
Prevence nadužívání antibiotik.
Možnost získání propagačních materiálů.

JEDINÝ DOMÁCÍ
CRP test v ČR
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TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

TESTOVÁNÍ MOČI

Multi 5 UrineScreen

Multi 10 UrineScreen
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Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné
zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů, specifické
hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů v moči.
Balení obsahuje 10 diagnostických proužků.

SEBETESTOVÁNÍ

UrineScreen 10

Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné
zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, ketonů, krve, pH a bílkovin v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.

Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné
zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů, specifické
hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.
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TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

TĚHOTENSKÉ TESTY
VERTO 10
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hCG

Proužkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

Best-2

Proužkový těhotenský test.
Balení obsahuje 2 testy.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

SEBETESTOVÁNÍ
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Proužkový těhotenský test.
Vysoce citlivý test 10mIU/ml.
Balení obsahuje 2 testy.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.
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TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

TĚHOTENSKÉ TESTY
for You comfort

www.ivtimuno.com

G-TEST
Premium 2

Těhotenský test přímo do proudu moči.
Citlivost 20 mIU/ml.
Balení obsahuje 2 testy.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.

DAY 7

Kazetkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském a anglickém jazyce.

SEBETESTOVÁNÍ
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Těhotenský test přímo do proudu moči.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.
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TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

OVULAČNÍ TESTY

Kazetkový ovulační test.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

4x LH 28 + DAY 7

4 ks ovulačních testů LH 28.
1 ks těhotenského testu DAY 7.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.

Your Days
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SEBETESTOVÁNÍ

LH 28

Kazetkový ovulační test.
Balení obsahuje 5 testů.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.
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Sídlo

IVT IMUNO, s.r.o.
Pavlovická 59
772 00 Olomouc
Česká republika

Telefon

+420 585 312 945
+420 585 312 946
+420 585 312 107

Fax

+420 585 313 871

E-mail

info@ivtimuno.com

Zelená linka

800 100 217

www.ivtimuno.com

