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"DIAQUICK" CRP proužek 
 Rychlý test pro semikvantitativní detekci C-reaktivního protein ve vzorcích plné krve 

Určeno pouze pro in vitro diagnostiku a profesionální použití 

 

 

 

Obsah soupravy 

  

Z08025CE 

 

o 5 proužků individuálně balených v hliníkové folii   

o 5 zkumavek s pufrem 

o 1 plastový stojan na zkumavky s pufrem 

o Příbalový leták 

 

Z08026CE o 20 proužků individuálně balených v hliníkové folii 

o 20 zkumavek s pufrem 

o 1 plastový stojan na zkumavky s pufrem 

o Příbalový leták 

 
   

Základní informace 
Metoda Semikvantitativní imunochromatografické stanovení 

Stabilita 24 měsíců od data výroby 

Skladování 2 – 30 oC 

Vzorky Plná krev 

Výsledek Po 5 minutách při laboratorní teplotě 
 

Úvod 
DIAQUICK CRP proužek je rychlý imunochromatografický test založený na dvou specifických protilátkách 

k lidskému CRP. Vznik čárek, který je závislý na koncentraci CRP ve vzorku plné krve, umožňuje rychlou 

semikvantitativní detekci CRP. 

 

Shrnutí 
CRP je klasickým markrem zánětu organismu. Syntéza CRP ledvinami je spouštěna „předzánětlivými“ cytokiny jako 

je  interleukin-6. CRP pak putuje na místo zánětu plazmou a aktivně přispívá k imunitní odpovědi. 

Systémový zánět je obvykle doprovázen dramatickým vzestupem koncentrace CRP ve vzorku krve. Vzestup 

koncentrace CRP způsobují především bakteriální infekce, sterilní poškození tkání (např. chirurgický zákrok, trauma 

nebo extrémní fyzický stres), tumory (zejména metastázy), některá autoimunitní onemocnění nebo maligní systémová 

onemocnění (Hodgkinův nebi ne-Hodgkinův lymfom). 

V diagnostice se CRP často využívá k rozlišení mezi bakteriální a virovou infekci, neboť koncentrace CRP je u 

bakteriální infekce výrazně vyšší. Často se také koncentrace CRP využívá pro monitorování úspěšnosti terapie, např. 

antibiotiky. 

 

Princip 
Proužek se ponoří po rysku do vzorku, který je naředěn pufrem. Vzlínáním vzorek migruje. Pokud je ve vzorku 

přítomno CRP, naváže se na první anti-CRP protilátku, která je navázána na koloidní zlato s červeným zbarvením. 

Tento červeně zbarvený komplex dále putuje zároveň s kapalným vzorkem k druhé anti-CRP protilátce, která je 

v různých koncentracích fixována v příslušných polích. Komplex CRP-protilátka-zlato je zachycen imobilizovanou 

protilátkou za vzniku červeně zbarveného proužku. Počet čárek závisí na koncentraci CRP ve vzorku. Čím je vyšší 

koncentrace CRP ve vzorku, tím více červených čárek se objeví. 
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Jako procedurální kontrola je v testu uplatněn vznik červené čárky v kontrolní zóně, jejíž vznik indikuje použití 

správného množství vzorku a správné vzlínání membránou. Vznik proužku není ovlivněn koncentrací CRP ve vzorku. 

Pokud se čárka neobjeví, není test validní a musí být opakován. 
 

Skladování  
Test by měl být skladován při pokojové teplotě (15 – 30oC). Pokud je test skladován v chladu, může dojít k vysrážení 

solí v pufru. To ale nemá vliv na kvalitu testu. Neotevřený test i pufr stabilní po celou dobu použitelnosti.  

 

Upozornění 

 Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití 

 Pouze k jednorázovému použití 

 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 

 Neotvírejte ochranný obal, pokud nejste připraveni zahájit test 

 Soupravu skladujte a převážejte při doporučené teplotě. 

 Se všemi vzorky zacházejte jako s infekčním materiálem. Přijměte vhodná opatření proti mikrobiologickému 

riziku během testování a dodržujte standardní postupy při manipulaci se vzorky a jejich likvidaci 

 Při práci používejte ochranný oděv,  jako jsou plášť, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 Ředící pufr obsahuje azid sodný, pod 0,1%. 

 Dodržujte tento návod k použití, zvláště pak objem vzorku a inkubační čas 

 

Potřebný materiál, který není součástí soupravy 

 Sterilní lancety 

 Stopky 

 Kapilární pipety end-to-end 

 

Odběr vzorku 
Příprava 

Před započetím testu se ujistěte, že je všechen materiál vytemperován na laboratorní teplotu. Příliš studený pufr nebo 

kondenzační tekutina na testovacím proužku mohou způsobit neplatnost výsledku. 

1. Označte zkumavku s pufrem údaji pacienta 

Odběr krve 

2. K odběru krve z prstu použijte sterilní lancetu. 

3. Za použití kapiláry odeberte kapku (10µl) krve. Kapilára musí být naplněna až po okraj. Kapiláru držte 

hygienicky za pomocí držáku kapiláry nebo pinzety. Jako alternativu lze použít odběr krve mikropipetou. Je 

potřeba odebrat přesně 10 µl. Ihned po odběru krev nařeďte. 

Ředění vzorku/Stabilita vzorku 

4. Kapiláru s krví vhoďte do připravené zkumavky s pufrem. Alternativně odměřte 10 µl krve pipetou do pufru. 

5. Uzavřete zkumavku a asi 10 sec. ručně energicky promíchávejte, dokud není kapilára prázdná a krev není 

viditelně promíchána s pufrem. 

6. Nechte asi 1 minutu odpočívat. 

7. Nyní může být vzorek požit nebo skladován po dobu max. 8 hodin. 

Pozn.: K testování může být rovněž použita i EDTA, citrátová nebo heparinová krev, před testem je ji nutno naředit 

v pufru. 

 

Provedení testu 
Kvůli citlivost na vlhkost musí být test proveden bezprostředně po otevření hliníkového obalu. 

1. Otevřete hliníkový obal a test vyjměte za část s nápisem CRP. Nedotýkejte se testovací části. 

2. Otevřete zkumavku s naředěným vzorkem a test ponořte po značku MAX. Neponořujte hlouběji ani přímo 

nenamáčejte testovací zónu.  

3. Proužek ponechte ponořený asi 20 sec., dokud se v reakčním poli neobjeví růžová pohybující se skvrna. 

4. Vyjměte strip a položte jej na rovnou nesavou podložku. Zapněte stopky. 

5. Vyčkejte, dokud se neobjeví barevné proužky. Výsledek interpretujte po 5 minutách. Aby bylo možné 

semikvantitativní vyhodnocení, je dodržení času nezbytné. 
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Interpretace výsledků 
Ujistěte se, že výsledek interpretujete přesně po 5 minutách. Pro interpretaci výsledků si prohlédněte vznik čárek, 

které vznikly v bílé testovací zóně. 

 

 

   Negativní  Pozitivní 

    ˂ 10 mg/l ˃ 10 mg/l, počet čárek závisí na koncentraci CRP 

 
                                                           Intenzita červeného zbarvení 

 

Pozitivní výsledek 

Jestliže se vytvoří více než jedna červená čárka (kontrolní C), je výsledek pozitivní, CRP je ve vzorku přítomno. 

Vytvoření čárek v testovací zóně T1, T2 a T3 je závislé na koncentraci. Čím je koncentrace CRP ve vzorku vyšší, tím 

více čárek se objeví. 

 1 čárka v testovací zóně (T1) a jedna čárka v kontrolní zóně (C ) 

Koncentrace CRP ve vzorku je minimálně 10 mg/l, čím je koncentrace vyšší, tím je barva čárky intenzivnější 

 2 čárky v testovací zóně  (T1 a T2) a jedna čárka v kontrolní zóně (C ) 

Koncentrace CRP ve vzorku je minimálně 40 mg/l, čím je koncentrace vyšší, tím je barva čárek intenzivnější 

 3 čárky v testovací zóně  (T1, T2 a T3) a jedna čárka v kontrolní zóně (C ) 

Koncentrace CRP ve vzorku je minimálně 80 mg/l, čím je koncentrace vyšší, tím je barva čárek intenzivnější 

 

Interpretace výsledků je také znázorněna ve výšeuvedeném grafu. Při interpretaci mějte na paměti, že intenzita 

zbarvení čárek je různá- viz obrázek nahoře. 

 

Negativní výsledek 

Pokud se vytvoří čárka pouze v kontrolní zóně je koncentrace CRP nižší než 10 mg/l a výsledek testu je negativní. 

 

Neplatný výsledek 

Test je neplatný vždy, když se neobjeví čárka v kontrolní zóně, i kdyby byly proužky v zóně testovací. Takový test je 

nutné opakovat. 

 

Pozn.: Mějte na paměti nutnost interpretovat výsledek po 5 minutách. U běžných imunochromatografických testů 

intenzita zabarvení s časem roste, proto by při delším inkubačním čase mohlo dojít k nesprávnému 

semikvantitativnímu vyhodnocení. 
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Očekávané hodnoty 

Koncentrace CRP v plazmě vzrůstá 6-8 hodin po akutní příhodě jako je trauma nebo bakteriální infekce. Maxima pak 

dosahuje po 48 hodinách. 

Naopak hladina rapidně klesá po vymizení příčiny, poločas je asi 48 hodin. 

Pro lehké lokální bakteriální infekce, abscesy, slabá traumata, maligní tumory a většinu virových onemocnění je 

typická hladina 10-40 mg/l. S hodnotami až 100 mg/l se setkáváme u silných infekcí vyžadujících neustálý lékařský 

dohled. Hodnoty nad 100 mg/l indikují sepsi nebo operaci. 

 

Omezení     

 CRP není specifický test pro určité onemocnění. Tak jako všechny in-vitro diagnostické testy nemůže být jeho 

výsledek interpretován odděleně, ale v kombinaci s dalšími klinickými daty. Zvýšení hladiny CRP často 

předchází akutní symptomy a musí být zasazeno do celkového kontextu. 

 Individuální rozdíly v hladině CRP jsou velké, obecně se hodnoty vyšší než 10 mg/l považují za hodnoty 

zvýšené. 

 Tento test není dostatečně senzitivní, aby mohl být použit k posouzení rizika infarktu. 
 

Analytické parametry stanovení 

Test byl kalibrová proti mezinárodnímu standardu WHO 85/506. Detekční limit tohoto testu je nastaven tak, aby 

neředěné vzorky s koncentrací 10 mg/l po naředění vykazovaly pozitivní reakci. 

Pokud mají vzorky koncentraci více než 40 mg/l, objeví se druhá červená čárky. Při koncentraci nad 80 mg/l i třetí. 

Koncentrační rozmezí může být konfirmováno porovnáním s kvantitativním referenčním testem.  

Hook-efekt nebyl zaznamenán až do koncentrace 2000 mg/l. Při této koncentraci test vykazoval koncentraci vyšší než 

80 mg/l. 

 

Kontrola kvality 

Kontrolní materiály nejsou součástí testu, ale doporučuje používání pozitivní a negativní kontroly jako potvrzení 

správné laboratorní praxe při testování a k potvrzení správnosti postupu.  
 

Literatura 

 
 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
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Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:257 910 255 
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IČO: 14889200  
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