
∙ Rapid - cu un timp de testare de 2 minute, �uxul pacienților este �uidizat la punctul de îngrijire.

∙ Flexibil - proba este stabilă timp de 2 ore, ceea ce înseamnă timp redus de manipulare a probei și testare 

�exibilă în diverse centre medicale datorată instrumentului de analiză portabil.

∙ Fiabil - Calitatea testării comparabilă cu a analizoarelor de chimie clinică și funcțiile de conectivitate 

bi-direcțională îmbunătățite asigură rezultate sigure la punctul de îngrijire. 

∙ Utilizare facilă - pentru testare este nevoie doar de o probă de sânge capilar. Instrumentul ne necesită servicii 

de întreținere, iar interfața de utilizare este intuitivă. 

PCR oferă informații despre 
severitatea infecției respiratorii 
acute și în cazul COVID-19

Testele QuikRead go oferă sprijin rapid

PCR și infecția COVID-19

S-a raportat o creștere semni�cativă a PCR la pacienții infectați cu COVID-19, concentrațiile 
acestui marker �ind între 30 și 50 mg/ L1-3. Pacienții cu simptomatologie severă par să aibă 
un nivel PCR mai mare, în timp ce multiple studii au arătat că concentrațiile înalte PCR se 
asociază cu deteriorarea funcției pulmonare și un prognostic mai prost. Procalcitonina nu 
re�ectă în mod semni�cativ gradul de severitate al infecției cu COVID-19.3-5

Proteina C-reactivă crește pe durata infecției cu COVID-19, iar concentrații crescute ale PCR sunt adeseori direct 
legate de gradul de severitate al afecțiunii. Alături de alte concluzii clinice, rezultatul PCR oferă sprijin în evaluarea 
stării pacientului și în luarea deciziilor optime de tratament. Nivelul PCR se măsoară rapid și ușor cu sistemul de 
analiză portabil QuikRead go CRP. 
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Cum funcționeaza PCR

Proteina C-reactivă este un biomarker bine cunoscut 
și utilizat pe scară largă pentru evaluarea in�amației, 
a infecției și a deteriorării tisulare.9 PCR este detect-
abil la 6 ore de la instalare stimulului inițial, nivelul 
maxim este atins la 48 de ore, iar concentrația 
speci�că indică gradul de severitate al bolii.10-11 Timpul 
de înjumătățire este de 19 ore, iar după dispariția sau 
înlăturarea stimulului, nivelul PCR scade rapid până la 
nivelul normal.11-12 Ca marker non-speci�c, nivelul 
PCR este mereu folosit împreună cu alte metode de 
evaluare clinică pentru stabilirea diagnosticului 
și a tratamentului. În cazul pneumoniei comunitare, 
un nivel PCR sub 20 mg/ l indică o infecție ușoară,
în timp ce o concentrație de 100 mg/ l este adeseori 
asociată unei infecții bacteriene severe, care impune 
un tratament cu antibiotic. Concentrații PCR între 
aceste două valori indică o infecție virală sau boli 
auto-limitante.13-14
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Instrument QuikRead go
Nr. de comandă 135867

QuikRead go easy CRP
50 teste, include colector de probe 
QuikRead go Sample Collector 10µl 
Nr. de comandă 153287

Experiențe practice ale pandemiei de COVID-19

Un �ux e�cientizat al pacienților este important atunci când sistemul de sănătate se 
confruntă cu numere mari de pacienți ce prezintă simptome ale oricărui agent patogen 
sezonier. În timp ce PCR nu oferă informații asupra tipului de agent patogen, acesta 
a fost utilizat și este recomandat ca un marker cheie în evaluarea gradului de severitate 
al infecției, pentru stabilirea prognosticului și în monitorizarea evoluției COVID-19.6-8

Nivelul PCR POC poate � măsurat foarte ușor în linia întâi de acțiune și ajută astfel 
la abordarea tratamentului adecvat, cum ar � îngrijirea la domiciliu sau testare speci�că 
ulterioară.7-8
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