
Sample to Insight

Pro získání kompletních pokynů o výrobcích QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) a QFT-Plus Analysis Software prosím navštivte stránky www.QuantiFERON.com.

Výchozí  
obrazovka

Zadání dat
Výsledky  
standardů

Výsledky 
pacienta

Zpráva

Zadejte podrobnosti cyklu 
testu:

•	Datum cyklu 

•	Číslo cyklu 

•	Číslo dávky soupravy

•	Obsluha

Zadejte data testu:

•	Vložte nezpracovaná data

•	Zadejte data ručně

•	Vytvořte a uložte formát

•	Zadejte ID pacienta

•	Vypočítejte výsledky

Zobrazte výsledky kontrol  
kvality (QC):

•	PASS (Splněno)

•	FAIL (Nesplněno)

Zobrazte výsledky pacienta:

•	Negativní

•	Pozitivní

•	Nejednoznačné

Zobrazte zprávu:

•	Vytiskněte úplnou zprávu

•	Uložte soubor

•	Exportujte výsledky

•	Exportujte data

•	Nahrávejte soubor

Stručná příručka k softwaru pro analýzu
QuantiFERON®-TB Gold Plus



Společnost QIAGEN poskytuje síť mezinárodní technické podpory pro zákazníky QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Úplný seznam kontaktních údajů technické podpory 
naleznete na stránkách www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) je označeno značkou CE. 
QFT-Plus je in vitro diagnostická pomůcka k detekci infekce bacilem Mycobacterium tuberculosis (včetně onemocnění) a je určen pro použití ve spojení s posouzením rizik, radiografií 
a dalšími zdravotními a diagnostickými hodnoceními. Samotné výsledky QFT-Plus nemohou rozeznat aktivní onemocnění TB od latentní infekce. Příbalové letáky QFT-Plus, které jsou 
k dispozici v několika jazycích, a také aktuální licenční informace a právní prohlášení k výrobku naleznete na stránkách www.QuantiFERON.com.

Aktuální licenční informace a právní doložky pro produkty naleznete v příslušné příručce soupravy QIAGEN nebo uživatelské příručce. Příručky k soupravám QIAGEN a uživatelské 
příručky jsou k dispozici na stránkách www.qiagen.com nebo si je lze vyžádat od technických služeb společnosti QIAGEN nebo místního distributora.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
USA 
Bezplatná linka: 1-800-426-8157

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

Ochranné známky: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (skupina QIAGEN). Registrované názvy, ochranné známky, atd. použité v tomto dokumentu, i když takto nejsou konkrétně 
označeny, nesmí být považovány za nechráněné zákonem.
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