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Rychlý a spolehlivý test, který detekuje současně 
antigen (GDH) Clostridium difficile a  toxiny A/B

Clostridium Difficile je globálním problémem.

Díky testu TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK 
TM COMPLETE lze zvládnout hrozící nebezpečí.   

Rychlá identifikace pacientů s prezentujícími se 
symptomy C. difficile.

Pomáhá kontrolovat propuknutí infekce a snižuje 
riziko jejího šíření.

Spolehlivý test k vyloučení CDAD.

Zlepšuje cílovou léčbu a zkracuje pobyt pacienta 
v nemocnici.

TMTECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE  je rychlá 
imunochemická metoda využívaná k detekci toxinu A a 
toxinu B,  produkovaných bakterií C. difficile ve stolici.

Detekce toxinů A a B je velmi složitá část diagnostického 
procesu. Přibližně u 14,5 % pacientů nejsou tyto 
testované toxiny ve stolici prokazatelné. Nevyskytují se 
také u 32,8% pacientů s průjmy, kteří jsou nosiči 
toxického C. diff.

Citlivost testu detekujícího C diff. antigen (GDH) je 
srovnatelná s PCR metodami  a  má >99% negativní 
prediktivní hodnotu v porovnání s kultivační metodou. 

TM
Pomocí testů TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE  
lze detekovat současně GDH a toxiny A a B v jedné 
testovací kazetě. Výsledky obou hodnot jsou k dispozici 
během 25 min. bez zdlouhavého čekání až 48 hod, které 
vyžaduje kultivace, cytotoxický test nebo subsekvenční 
test.
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Název soupravy                                                                                  Katalogová čísla 

TM
TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE                                                                        T30550C ( 50 testů)       

TM                                                                                                                                              
TECHLAB® C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE T30525C (25 testů)           

Další rychlé testy 
                                                                                                                                                    
RYCHLÝ TEST K DETEKCI LAKTOFERINU                                                                               T5018  IBV EZ VUETM
RYCHLÝ TEST K DETEKCI GDH A TOXIGENNÍCH/NONTOXIGENNÍCH KMENŮ                T5029C.DIFF QUIK CHEK®
RYCHLÝ TEST K DETEKCI TOXINU A/B                                                                                   T5033TOX A/B QUIK CHEK®
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Klinická hodnocení Tabulky

Celkové klinické vyhodnocení: porovnání kultivace a detekce antigenu 
TMsoupravou C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

 n = 1126 Kultivace pozitivní Kultivace negativní
TMC. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

antigen pozitivní
TMC. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

antigen negativní

201
                 

62

21
                 

842

Spolehlivost 95%

Specificita

Prediktivní negativní hodnota

93,1%
                 
97,6%
                 

Celkové klinické vyhodnocení: porovnání tkáňové kultury a detekce toxinů 
TMsoupravou C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

Citlivost
90,5%
                 

85,7 - 93,9%

91,2 - 94,7%

96,2 - 98,4%

 n = 1126 Kultivace pozitivní Kultivace negativní
TMC. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

toxin pozitivní
TMC. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

toxin negativní

137
                 

6

19
                 

964

Specificita

Prediktivní negativní hodnota

99,4%
                 
98,1%
                 

Citlivost
87,8%
                 

81,4 - 92,3%

98,6 - 99,7%

96,9 - 98,8%

Spolehlivost 95%


