
Sample to Insight

Pentru instrucțiuni detaliate despre produsele QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) și software-ul de analiză QFT-Plus, vă rugăm să vizitați www.QuantiFERON.com.

Ecranul  
principal

Introducerea 
datelor

Rezultate 
standard

Rezultatele 
subiectului

Raport

Introduceți detaliile executării 
testului:

•	Data executării

•	Numărul executării

•	Numărul lotului

•	Operator

Introduceți datele testului:

•	Lipiți datele brute

•	Introduceți datele manual

•	Creați și salvați formatul

•	Introduceți ID-ul subiectului

•	Calculați rezultatele

Vizualizați rezultatele de control  
al calității (QC):

•	PASS (Admis)

•	FAIL (Respins)

Vizualizați rezultatele subiectului:

•	Negativ

•	Pozitiv

•	Neconcludent

Vizualizați raportul:

•	Imprimați raportul integral

•	Salvați fișierul

•	Exportați rezultatele

•	Exportați datele

•	Încărcați fișierul

Ghid rapid al software-ului de analiză
QuantiFERON®-TB Gold Plus



QIAGEN oferă o rețea internațională de asistență tehnică pentru clienții QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Pentru o listă detaliată cu datele de contact ale rețelei de asistență 
tehnică, vă rugăm să vizitați www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) este prevăzut cu marcajul CE. 
QFTPlus este un ajutor de diagnostic in vitro pentru detectarea infecției cu Mycobacterium tuberculosis (inclusiv a bolii active) şi este destinat utilizării în asociere cu măsurile de 
evaluare a riscului, radiografia şi alte evaluări medicale şi de diagnostic. Nu se poate stabili distincția dintre tuberculoza activă și infecția latentă doar cu rezultatele QFT-Plus. Puteți 
găsi prospecte QFT-Plus în mai multe limbi, informații actualizate cu privire la licențe, precum și clauze de declinare a răspunderii la adresa www.QuantiFERON.com.

Pentru informaţii actualizate privind licenţele şi clauzele de declinare a răspunderii specifice produselor, consultaţi ghidul sau manualul de utilizare al kit-ului QIAGEN respectiv. 
Ghidurile şi manualele de utilizare pentru kit-urile QIAGEN sunt disponibile pe www.qiagen.com sau pot fi solicitate de la Serviciul tehnic QIAGEN sau distribuitorul dumneavoastră local.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
SUA 
Apel gratuit: 1-800-426-8157

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1 
40724 Hilden 
GERMANIA 
+49-2103-290

Mărci comerciale: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Grupul QIAGEN). Denumirile înregistrate, mărcile comerciale etc. menționate în acest document, chiar dacă nu sunt  
marcate ca atare în mod explicit nu sunt considerate ca fiind neprotejate de lege.
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