
CRP test umožňuje rozlišit mezi bakteriální a virovou infekcí 
a tím napomáhá snížit počet předepisovaných antibiotik.
POC CRP test snižuje množství předepsaných antibiotik 
z 68 % na 39 %.1

1 Cals, J.W.L., Ament, A.J.H.A., Hood, K., et al. (2011). C-reactive protein point of care 
testing and physician communication skills training for lower respiratory tract infections in 
general practice: economic evaluation of a cluster randomized trial. Journal of Evaluation 
in Clinical Practice. 17:1059–1069.
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cobas b 101 pro stanovení CRP, HbA1c a lipidů POCT metodou
Rádi bychom Vám představili malý přenosný stolní analyzá-
tor cobas b 101, který je určený pro 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).

cobas b 101 vyniká:

 jednoduchou obsluhou

  snadným nanášením 
krve přímo na disk 
bez použití dalšího 
spotřebního materiálu

68 % 39 %



ÚHRADA vyšetření troponinu T, NT-proBNP a D-dimerů 
POCT metodou

Nové POCT stránky

Od 1. ledna 2020 vstoupila v účinnost nová dohoda o úhra-
dách zdravotních výkonů v segmentu primární péče 
a ambulantních specialistů. Smyslem změn je posílit úlohu 
všeobecného praktického lékaře. Jednou z těchto novinek 
je plná úhrada vyšetření troponinu T, NT-proBNP a D-dime-
rů POCT metodou v ordinacích praktických lékařů, kardio-
logů a internistů.

POCT přístroj cobas h 232 umožňuje kvantitativní vyhod-
nocení imunotestů troponinu T, NT-proBNP a D-dimerů 
z heparinizované žilní krve. Přístroj cobas h 232 má snadné 
a rychlé ovládání, intuitivní český software a barevnou 
dotykovou obrazovku. Po vložení testovacího proužku 
a nanesení vzorku jsou výsledky dostupné během několika 
minut. Vyšetření lze provést přímo v místě odběru vzorků, 
díky čemuž je výrazným pomocníkem nejenom v ambulan-
cích, ale také například na urgentních příjmech, jednotkách 
intenzivní péče, v domovech pro seniory nebo ve vozech 
zdravotnické záchranné služby.

Přístroj cobas h 232 Vám můžeme na vyzkoušení zapůjčit 
na dobu tří měsíců.

Pokud máte o vyzkoušení zájem, kontaktujte naše obchodní 
zástupce, viz https://www.poct.cz/kontakt.

Rádi bychom Vám představili naše nové webové stránky 
www.POCT.cz.

Na tomto webu přehledně najdete naši ucelenou nabíd-
ku POCT přístrojů pro ambulance, laboratoře, nemocnice 
i sebetestování pacientů. Ke každému přístroji jsme pro 
Vás připravili informace o principech měření, přehled testů, 
technické specifikace přístroje, manuály a příbalové letáky 
k testům. Naleznete zde také kontakty na obchodní zástup-
ce, centrum zákaznické podpory a objednávkové oddělení.
Pod záložkou Novinky uvádíme aktuality a zajímavosti 
z oblasti POCT, například informace o úhradách zdravot-
ních výkonů nebo odkazy na odborné články.

Na stránkách www.POCT.cz můžete také velmi jednoduše 
objednávat, a to jak přístroje, tak spotřební materiál.
Věříme, že zde naleznete informace, které Vám 

usnadní orientaci v POCT přístrojích a objednávání. 
Jakékoliv dotazy ohledně webu a objednávání zasílejte 
na e-mail prague.objednavkynpt@roche.com.

Dne 20. 3. 2020 vydala Česká hematologická společnost ČLS JEP závazné doporučení pro správné zavedení a používání 
POCT přístrojů měřících hematologické parametry. Bližší informace najdete na www.hematology.cz.
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