
∙ Wysoki poziom (≥ 100 mg(l) w przypadku poważnych, często bakteryjnych infekcji1

∙ Wysoki poziom (≤ 20 mg / l) w przypadku łagodnych zachorowań1

∙ Poważne infekcje wirusowe mogą powodować znaczny wzrost CRP. Zjawisko to
  zaobserwowano również w przypadku infekcji COVID-19, kiedy wartości CRP wzrosły 
  średnio do 50 mg/l2 

∙ Na podstawie monitorowanych wyników poziomu CRP można stwierdzić, czy stan pacjenta
  się poprawia lub pogarsza

∙ Podczas interpretacji wyników zawsze należy brać pod uwagę wyniki kliniczne 

1. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Cough (acute): antimicrobial prescribing. 2019.
2. Chen et al. 2020. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: 
a descriptive study. Lancet 2020; 395:P507-513.

CRP wskazuje, jak ostry charakter 
ma infekcja dróg oddechowych.

CRP w przypadku ostrej infekcji dróg oddechowych:

Wspomaga diagnostykę infekcji dróg oddechowych podczas 
sezonu grypowego i COVID-19. 

Podwyższone CRP jest sygnałem poważniejszej choroby. Wyniki 
CRP w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi pomagają w 
podjęciu decyzji o leczeniu pacjenta. Skuteczność badań ma 
kluczowe znaczenie szczególnie wtedy, gdy system opieki 
zdrowotnej musi sobie poradzić z wyjątkowo dużą liczbą 
pacjentów.

Urządzenie QuikRead go
Numer zamówienia 
135867

QuikRead go easy CRP
50 testów w tym narzędzie 
do pobierania próbek 
QuikRead go 10µl
Numer zamówienia  
153287

Szybkie i elastyczne przeprowadzenie testu dzięki urządzeniu 
QuikRead go easy CRP pozwala na zoptymalizowanie przebiegu 
badania i przyspieszenie obsługi pacjentów.

Czy wiedziałeś, że Aidian wraz QuikRead go CRP był 
pomocnikiem w pierwszej linii, kiedy rozszalała się 
epidemia COVID-19 w Wuhan?

Chińskie instrukcje (guideline) zalecają dokonywanie 
pomiarów CRP wraz z innymi parametrami klinicznymi 
w celu początkowej oceny stanu pacjenta, a następnie 
obserwowania przebiegu zakażenia nowym koronawirusem.
 
Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczonych 
możliwości przeprowadzenia specjalnych testów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem �rmy 
Aidian PL: info@aidian.pl / +48 664 382 811


