Mikrofluidikus kvalitatív immunoassay a COVID-19 IgG és IgM detektálásához
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The following study suggests the importance of serological test.
A következő tanulmány alátámasztja a szerológiai tesztek fontosságát.
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Using FRENDTM System for Extension Study

FREND RENDSZER HASZNÁLATA KITERJESZTETT VIZSGÁLATBAN
Most of the rapid kits only offer test on Serological Diagnostic Kits using IgG and IgM.
A legtöbb gyorsteszt IgG és IgM alapú szerológiai diagnosztikai teszt. Ezzel szemben a
However,
FRENDTM
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used to manage
and assess
patient in
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rendszer
a COVID-19
fertőzésének
és COVID-19
egyéb betegségeinek
megállapítására és kezelésére is alkalmas, mely egyéb markerek, D-dimer, Troponin I, PCT,
secondary infection or comorbidities that could follow using the additional markers, D-dimer,
IL-6, valamint CRP (C-reaktív protein) KVANTITATÍV mérését jelenti.
Troponin I, PCT, IL-6, and CRP (C-reactive protein) through QUANTITATIVE measurement.
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Az elhalálozás odds-ának növekedésével társulva (1)
A hs-Tnl növekedése volt tapasztalható a hospitalizáció során elhunytak több, mint 50%-ánál (1)

Nagy érzékenységű szív-

Értékes kiegészítő információt szolgáltat a bakteriális felülfertőződés korai kockázatértékeléséről
vagy kizárásáról COVID-19 betegeknél (2)
A GM-CSF+ és IL-6+ kifejeződés magas aránya volt tapasztalható a CD4+T
sejtekben 99 intenzív, valamint nem intenzív osztályon kezelt, 2019-nCoV-val fertőzött
betegnél, egészséges kontroll egyénekhez hasonlítva (3)
Normál/alacsony fehérvérsejtszám markereként használt általános laboratóriumi érték (4)
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