
Snadné a rychlé testování 
CRP,  HbA1c a lipidového 
panelu

cobas®  b 101



CRP1 Lipidový panel5

≤4 min.

12 μl

2 min.

Kapilární krev nebo sérum 
Žilní plná krev nebo plazma s antikoagulantem (K₂, K₃-EDTA)

3,0–400 mg/l nebo 0,30–40,0 mg/dl

≤6 min.

19 μl

8 min.

Kapilární krev 
Žilní plná krev s antikoagulantem (K₂, K₃–EDTA)

CHOL: 1,28–12,95 mmol/l nebo 50–500 mg/dl  
TRIGL: 0,50–7,35 mmol/l nebo 45–650 mg/dl 
HDL-CHOL: 0,38–2,60 mmol/l nebo 15–100 mg/dl

Podmínky pro provoz

Doba měření

Objem vzorku

Stabilita vzorku

Typ vzorku 

Rozsah měření

Podmínky pro provoz

Doba měření

Objem vzorku

Stabilita vzorku

Typ vzorku 

Rozsah měření

Katalogové číslo  08024669190 Katalogové číslo  06380115190

Referenční hodnoty podle NICE2

Bez běžné terapie antibiotiky <20 mg/l

Opožděná terapie antibiotiky, pokud se příznaky zhorší 20–100 mg/l

Terapie antibiotiky >100 mg/l

Referenční hodnoty podle NCEP6 Celkový cholesterol Triglyceridy

Normální <5,18 mmol/l  <1,70 mmol/l

Hraniční  5,18–6,19 mmol/l 1,70–2,25 mmol/l

Vysoké riziko ≥6,20 mmol/l ≥2,26 mmol/l

Referenční hodnoty podle NCEP6 LDL-cholesterol HDL-cholesterol

Normální <2,59 mmol/l –

Tolerovatelné  2,59–3,36 mmol/l  –

Hraniční  3,37–4,13 mmol/l –

Vysoké riziko ≥4,14 mmol/l  <1,00 mmol/l

Terapeutický cíl podle AGLA⁷ LDL-cholesterol HDL-cholesterol

U pacientů s velmi vysokým rizikem* <1,80 mmol/l  <2,60 mmol/

U pacientů s vysokým rizikem (AGLA skóre >20 %)  <2,60 mmol/l  <3,40 mmol/l

U pacientů se středním rizikem (AGLA skóre 10–20 %) <3,00 mmol/l  <3,80 mmol/l

U pacientů s nízkým rizikem (AGLA skóre <10 %)  Bez cílové hodnoty, optimalizace životního stylu 

HbA1c3

Test je schválen
pro diagnostiku a monitorování
diabetu a prediabetu3

≤6 min.

2 μl

1 min.

Kapilární krev 
Žilní plná krev s antikoagulantem 
(Li-heparin nebo K₂, K₃-EDTA)

4–14 %

Podmínky pro provoz

Doba měření

Objem vzorku

Stabilita vzorku

Typ vzorku 
 

Rozsah měření

Katalogové číslo  08038694190

Referenční hodnoty podle DCCT/NGSP4

Prahová hodnota  ≥6,5 %

Riziková oblast  5,7–6,4 %

Terapeutický cíl   ≤7 %

AGLA skóre počítá absolutní procento rizika výskytu fatální koronární příhody nebo nefatálního infarktu myokardu do 10 let. 
Nízký HDL-cholesterol je spojen se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, ale velmi vysoký HDL-cholesterol nesnižuje kardiovaskulární riziko. 
Non-HDL-cholesterol se počítá z celkového cholesterolu odečtením HDL-cholesterolu. Jeho zvýšené hladiny znamenají vyšší aterogenní riziko, 
proto může sloužit jako cíl sekundární terapie, pokud jsou dosaženy cílové hodnoty pro LDL-cholesterol.

Snadné nanášení krve přímo na disk  
bez použití dalšího spotřebního materiálu. 
Žádné pipetování, žádné míchání.

Podmínky pro provoz

Doba měření

Objem vzorku

Stabilita vzorku

Typ vzorku 
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Centrum zákaznické podpory:  
tel.: 800 105 000 (volání zdarma),
e-mail: czech.rcsc@roche.com

Více informací a online objednávka:  
www.poct.cz

Tři kroky k výsledku

zoom inzoom in

zoom in

Otřete první kapku krve.
Držte sací bod diagnostického disku tak,  
aby strana s textem směřovala nahoru  
na kapku krve.

Modrá oblast musí být zcela naplněna krví.
Uzavřete víčko diagnostického disku 
(tlačte, dokud dvakrát nezaklapne).

Na dotykové obrazovce zvolte možnost „test  
pacienta“,  pro otevření víka klikněte na „otevřít“.
Umístěte diagnostický disk potištěnou stranou  
nahoru  do bílého kruhu. 
Zavřete víko přístroje.  
Měření se spustí automaticky.
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Reference: 1. Roche (2019). cobas CRP Test Package Insert, Version 2.0n, 2. NICE clinical guidance [CG191] (2014). Available at: www.nice.org.uk/guidance/CG191, 3. Roche (2019). 
cobas HbA1c Test Package Insert, Version 2.0, 4. Diabetes and Complications Trial (DCCT)/ National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), 5. Roche (2019). cobas Lipid Panel 
Package Insert, Version 5.0, 6. National Cholesterol Education Program (NCEP); ATP III, 7. Eckardstein, A. (2018). Empfehlungen zur Prävention der Atherosklerose 2018: Update der AGLA. 
Schweizerisches Medizin Forum 18(47): 975–980

* Pacienti s velmi vysokým rizikem: 
∙ známé kardiovaskulární onemocnění (např. infarkt myokardu) nebo ateroskleróza;
∙ diabetes mellitus 2. typu nebo diabetes mellitus 1. typu s poškozením koncových orgánů, jako je mikroalbuminurie;
∙ chronická renální nedostatečnost s eGFR <30 ml/min/1,73 m2. 

Stolní automatický analyzátor cobas® b 101 je zdravotnický prostředek určený pro in vitro testování CRP, HbA1c a lipidů (CHOL-TRIGL-HDL-LDL) z kapilární krve, plné žilní krve (Li-heparin nebo 
EDTA), plazmy (lipidový panel a CRP) a séra (CRP). Přístroj umožňuje snadné nanášení krve přímo na disk bez použití dalšího spotřebního materiálu. cobas b®101 je určený k použití profesionály 
na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty. Více informací o zdravotnickém prostředku in vitro najdete na go.roche.com/Navody. cobas HbA1c Test je určený pro in vitro 
kvantitativní stanovení hemoglobinu A1c v % (DCCT/NGSP) a hemoglobinu A1c v mmol/mol (IFCC) v lidské kapilární a venózní plné krvi pomocí fotometrické transmise. Odhadovaná průměrná 
hladina glukózy (eAG) je vypočítaná přístrojem cobas® b 101. Stanovení HbA1c slouží k dlouhodobému monitorování glykemie u nemocných s diabetem mellitem. Vzorek krve se naředí a smí-
chá s TRIS pufrem, aby se z erytrocytů uvolnil hemoglobin. Část vzorku se promíchá se sodiumlaurylsulfátem (SLS). SLS slouží k vytvoření komplexu SLS-hemoglobin. Koncentrace celkového 
hemoglobinu se počítá z naměřené absorbance komplexu SLS-hemoglobin při vlnové délce 525 nm. Koncentrace HbA1c se počítá jako funkce změněné absorbance měřené při vlnové délce 
625 nm, která souvisí s mírou aglutinace. Hodnota hemoglobinu v % se počítá na základě poměru naměřených koncentrací HbA1c k celkovému hemoglobinu. Rozsah měření: 20–130 mmol/
mol (IFCC) nebo 4–14 % (DCCT/NGSP). Zdravotnický prostředek in vitro určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty. cobas Lipid Panel je in vitro 
diagnostický systém určený ke kvantitativnímu měření celkového cholesterolu (TC), cholesterolu ve vysokodenzitním lipoproteinu (HDL) a triglyceridů (TG) v lidské kapilární a venózní plné krvi 
nebo plazmě fotometrickým měřením. Vypočítaná hodnota pro nízkodenzitní lipoprotein (LDL), non-HDL a poměr TC/HDL je dodaná systémem cobas b® 101. Rozsah měření: Cholesterol: 
50–500 mg/dl nebo 1,28–12,95 mmol/l, Triglyceridy: 45–650 mg/dl nebo 0,50–7,35 mmol/l, HDL-cholesterol: 15–100 mg/dl nebo 0,38–2,60 mmol/l. Při terapeutických koncentracích nebyla 
při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference. Hladiny hematokritu mezi 30 % až 55 % neovlivňují výsledky. Zdravotnický prostředek in vitro určený k použití profesionály na kli-
nických pracovištích nebo na místech péče o pacienty. cobas® CRP Test je in vitro diagnostický testovací systém určený pro kvantitativní fotometrické stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) 
v lidské kapilární plné krvi a séru, plné krvi a plazmě antikoagulované s EDTA K2/K3 nebo heparinem lithným. Stanovení CRP se používá při hodnocení zánětlivých onemocnění a souvisejících 
onemocnění, infekcí a poškození tkání. Na konci automatického měření zobrazí přístroj cobas® b 101 výsledek. Koncentrace CRP se zobrazí v mg/l nebo v mg/dl. Rozsah měření: 3,0–400 mg/l 
nebo 0,30–40,0 mg/dl. Zdravotnický prostředek in vitro určený k použití profesionály na klinických pracovištích nebo na místech péče o pacienty.

Snadné nanášení krve přímo 
na disk bez použití dalšího 
spotřebního materiálu. 
Žádné pipetování, žádné 
míchání.


