
Sample to Insight

Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) και το λογισμικό αναλύσεων QFT-Plus, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.QuantiFERON.com.

Αρχική  
οθόνη

Εισαγωγή 
δεδομένων

Αποτελέσματα 
προτύπων

Αποτελέσματα 
εξεταζόμενου

Αναφορά

Εισαγάγετε τα δεδομένα ανάλυσης 
εξέτασης:

•	Ημερομηνία

•	Αριθμός εξέτασης

•	Αριθμός παρτίδας κιτ

•	Χρήστης

Εισαγάγετε τα δεδομένα εξέτασης:

•	Επικόλληση ανεπεξέργαστων  
 δεδομένων

•	Χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων

•	Μορφή δεδομένων και  
 αποθήκευσής τους

•	Εισαγωγή κωδικού  
 εξεταζόμενου

•	Υπολογισμός αποτελεσμάτων

Δείτε τα αποτελέσματα ελέγχου 
ποιότητας (QC):

•	Έγκυρα

•	Άκυρα

Δείτε τα αποτελέσματα 
εξεταζόμενου:

•	Αρνητικό

•	Θετικό

•	Απροσδιόριστο

Δείτε την αναφορά:

•	Εκτύπωση πλήρους αναφοράς

•	Αποθήκευση αρχείου

•	Εξαγωγή αποτελεσμάτων

•	Εξαγωγή δεδομένων

•	Φόρτωση αρχείου

Γρήγορος οδηγός λογισμικού αναλύσεων
QuantiFERON®-TB	Gold	Plus



Η QIAGEN παρέχει ένα διεθνές δίκτυο τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες του QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Για τον πλήρη κατάλογο των στοιχείων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.QuantiFERON.com.

Το QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) φέρει σήμανση CE.  
Το QFT-Plus είναι ένα βοήθημα για in vitro διαγνωστική χρήση για την ανίχνευση της λοίμωξης (συμπεριλαμβανομένης και της νόσου) από το Mycobacterium tuberculosis και προορίζεται για χρήση 
σε συνδυασμό με εκτιμήσεις κινδύνου, ακτινογραφικές εξετάσεις και άλλες ιατρικές και διαγνωστικές αξιολογήσεις. Με τα αποτελέσματα του QFT-Plus μόνο δεν είναι δυνατή η διάκριση της ενεργού 
φυματίωσης από τη λανθάνουσα λοίμωξη. Ένθετα συσκευασίας του QFT-Plus, διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες, καθώς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης και δηλώσεις αποποίησης 
ευθύνης σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.QuantiFERON.com.

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης και δηλώσεις αποποίησης ευθύνης σχετικά με τα προϊόντα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αντίστοιχου κιτ QIAGEN ή στο εγχειρίδιο χρήστη. 
Τα εγχειρίδια των κιτ QIAGEN και τα εγχειρίδια χρήστη είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.qiagen.com. Μπορείτε επίσης να τα ζητήσετε από το τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της QIAGEN ή τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο.
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Εμπορικά σήματα: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Όμιλος QIAGEN). I marchi registrati, i marchi di fabbrica ecc. utilizzati in questo documento, anche se non indicati in 
modo specifico come tali, non devono essere considerati non protetti dalla legge.
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