
Sample to Insight

Wyczerpujące instrukcje dotyczące produktów QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) i oprogramowania analitycznego QFT-Plus są dostępne na stronie www.QuantiFERON.com.

Ekran  
główny
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Wyniki  
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Raport

Wprowadź szczegóły serii 
testu:

•	Data serii

•	Numer serii

•	Numer partii zestawu

•	Operator

Wprowadź dane testu:

•	Wklej dane pierwotne

•	Ręcznie wprowadź dane

•	Utwórz i zapisz format

•	Wprowadź ID pacjenta

•	Wylicz wyniki

Wyświetl wyniki kontroli  
jakości (QC):

•	PASS (Powodzenie)

•	FAIL (Niepowodzenie)

Wyświetl wyniki pacjenta:

•	Ujemny

•	Dodatni

•	Wynik nieokreślony

Wyświetl raport:

•	Drukuj pełny raport

•	Zapisz plik

•	Eksportuj wyniki

•	Eksportuj dane

•	Wczytaj plik

Skrócona instrukcja obsługi oprogramowania do analizy
QuantiFERON®-TB Gold Plus



Firma QIAGEN udostępnia międzynarodową sieć wsparcia technicznego dla użytkowników produktu QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Pełny spis danych kontaktowych działu 
wsparcia technicznego zawiera strona www.QuantiFERON.com.

Test QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) jest oznaczony symbolem CE. 
Test QFT-Plus to test diagnostyczny in-vitro używany do wykrywania infekcji Mycobacterium tuberculosis (w tym choroby). Jest on przeznaczony do stosowania w połączeniu z oceną 
ryzyka, badaniami radiologicznymi i innymi ocenami medycznymi oraz diagnostycznymi. Wyniki samego testu QFT-Plus nie pozwalają odróżnić aktywnej gruźlicy od infekcji utajonej. 
Ulotki dołączane do opakowania testu QFT-Plus, dostępne w wielu językach, oraz aktualne informacje licencyjne i wyłączenia odpowiedzialności dla poszczególnych produktów 
można znaleźć na stronie www.QuantiFERON.com.

Aktualne informacje licencyjne oraz wyłączenia odpowiedzialności dla poszczególnych produktów znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi lub podręczniku użytkownika  
zestawu QIAGEN. Instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika dla zestawu QIAGEN są dostępne w witrynie www.qiagen.com. Można je także zamówić w serwisie lub u lokalnego  
dystrybutora firmy QIAGEN.

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

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

Znaki towarowe: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Grupa QIAGEN). Zastrzeżonych nazw, znaków towarowych itd. stosowanych w niniejszym dokumencie nie można 
uważać za niechronione przepisami prawa, nawet jeżeli nie zostały oznaczone jako zastrzeżone.
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