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Nr. catalogProdus QuikRead go iFOBT, 

50 teste 151051

Set eșantionare QuikRead iFOB, 50 teste 151052

Set control cantitativ QuikRead go iFOBT 152390

Control pozitiv QuikRead FOB 06027

Instrument QuikRead go 133893

Beneficiile testarii 
cantitative POC a 
hemoragiilor oculte 
fecale

Referințe: www.oriondiagnostica.com/references

Cu QuikRead go® iFOBT 
Luați decizii de tratament informate pentru binele pacienților

»   Testare imunochimică realizată în imediata  
 proximitate a pacientului.

»   Decizii optime privind tratamentul potrivit 
fiecărui pacient. 

»   Gestionare optimă a resurselor în colonoscopii.  

Rezultate fiabile 

»    Reducerea potențialului de eroare umană 
»   Trasabilitate a rezultatelor datorită funcțiilor  

de conectivitate și memorare a 
rezultatelor. »    Performanță a testării 
dovedită și fiabilă.

Cu setul de recoltoare QuikRead iFOB 
Obțineți rezultate de screening îmbunătățite 

»    Procedura igienică de recoltare îmbunătățește conformitatea probelor; 
»    Volumele de probă sunt ușor de recoltat datorită recoltorului furnizat;  
»    Rezultatele sunt aliniate la recomandările naționale privind teste de screening;  
»    Rezultate obținute ca volum (µg) hemoglobină ocultă per gram de materii fecale. 



Beneficiile testarii cantitative POC a 
hemoragiilor oculte fecale

Se estimează că mai mult de 2 milioane de persoane vor fi diagnosticate cu cancer 
colorectal (CRC) în toată lumea până în anul 2030. Cancerul colorectal este al 3-lea cel 

mai comun tip de cancer la nivel mondial, cu aproape 1,4 milioane de cazuri 

diagnosticate în 2012. 

Cancerul colorectal poate fi prevenit și tratat dacă este depistat în stadiu incipient. 

Testele de depistare a sângerării oculte în materii fecale s-a dovedit a fi o metodă 

eficientă și ieftină de prevenire și depistare a CRC.  Teste imunochimice de depistare a 

sângerării oculte în materii fecale (FITs, iFOBTs) au deschis calea către testare cu grad 

sporit de specificitate și sensibilitate comparativ cu alte teste de chimie (gFOBTs). 

Înlocuirea testelor gFOBT cu teste de tip FIT a sporit numărul pacienților care au finalizat 

protocolul de screening CRC. 

Utilizarea testelor cantitative iFOBT permite stabilirea unor praguri de recomandare a 

colonoscopiei la nivel național, care să fie adecvate specificului populației și resurselor 

de colonoscopie existente.  Numărul țărilor care continuă să evalueze teste de screening 

cantitativ iFOBT pentru implementare în programe naționale este în continuă creștere. 

Atunci când sunt furnizate programe de promovare a sănătății la nivel individual, 

implementarea programelor adecvate de screening CRC este și ea îmbunătățită. În 

același timp, testarea cantitativă sprijină și evaluarea sănătății în funcție de specificul 

pacientului, de ex. în funcție de sex sau vârstă.  

"Testarea de depistare a sângerării oculte în 
materii fecale în vederea prevenirii și depistării 
CRC s-a dovedit eficientă atât ca performanță, cât 
și în materie de costuri.”

REZULTATE 
CANTITATIVE

INSTRUMENT 
CITIRE TEST

DISPOZITIV DE 
RECOLTARE DEDICAT

Prag ajustabil de 
colonoscopie

Utilizare a valorilor 
naționale de screening

Decizii de tratament 
personalizate

Permite prioritizarea 
pacienților la 
colonoscopiei

Resurse dirijate de 
colonoscopie

Costuri eficiente și  
servicii medicale 

adaptate pacientului

Doar câteva etape de 
operare manuală

Procedură 
standard

Instrumentul 
citește rezultatele

Rezultatele sunt 
memorate

Conectivitate

Erori minime

Rezultate reproductibile

Fiabilitate

Trasabilitate

Rezultate fiabile

Ușor de gestionat 

Ușor de recoltat

Fără scurgeri

Utilizare igienică acasă 
sau în laborator

Volum de probă adecvat 

Susține participarea

Reduce disconfortul

Pacientul este 
mulțumit și satisfăcut




