
Sample to Insight

За пълните инструкции относно продуктите QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) и софтуера за анализ QFT-Plus посетете www.QuantiFERON.com.

Начален 
екран

Въвеждане  
на данни

Резултати за 
стандарти

Резултати за 
участника

Отчет

Въвеждане на подробности 
за работния цикъл на теста:

•	Дата на работния цикъл

•	Номер на работния цикъл

•	Номер на партида на  
 набора

•	Оператор

Въвеждане на данни за теста:

•	Поставяне на  
 необработени данни

•	Ръчно въвеждане на данни

•	Създаване и запазване  
 във формат

•	Въвеждане на ИД на  
 участника

•	Изчисляване на  
 резултатите

Преглеждане на резултати за 
контрол на качеството (QC):

•	PASS (Успешен)

•	FAIL (Неуспешен)

Преглеждане на резултатите 
за участника:

•	Отрицателен

•	Положителен

•	Неопределен

Преглеждане на отчет:

•	Разпечатване на пълен  
 отчет

•	Запазване на файл

•	Експортиране на  
 резултати

•	Експортиране на данни

•	Зареждане на файл

Кратко ръководство за софтуера за анализ
QuantiFERON®-TB Gold Plus



QIAGEN предлага международна мрежа за техническа поддръжка за клиентите на QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). За пълния списък на данните за контакт за 
техническа поддръжка посетете www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) е с CE маркировка. 
QFT-Plus представлява in vitro диагностично помощно средство за откриване на инфекция с Mycobacterium tuberculosis (включително заболяване) и е предназначен за 
съвместна употреба с оценка на риска, рентгенография и други медицински и диагностични оценки. Само по резултатите от QFT-Plus не може да се разграничи активно 
туберкулозно заболяване от латентна инфекция. Листовките за QFT-Plus, налични на много езици, както и актуалното лицензиране и специфичните за продуктите правни 
бележки можете да намерите на www.QuantiFERON.com.

За актуалното лицензиране и правните бележки за продуктите вижте съответното ръководство за набора или ръководството за потребителя на QIAGEN. Ръководствата за набора 
и тези за потребителя на QIAGEN са налични на www.qiagen.com или може да бъдат поискани от отдела за техническо обслужване или от местния дистрибутор на QIAGEN.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
САЩ 
Безплатен: 1-800-426-8157

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

Търговски марки: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Група QIAGEN). Регистрираните имена, търговските марки и др., използвани в този документ, дори ако не 
са изрично обозначени като такива, не трябва да се считат за незащитени от закона.
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