
Sample to Insight

Za celovita navodila o izdelkih QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) in programski opremi QFT-Plus za analizo obiščite spletno mesto www.QuantiFERON.com.

Začetni  
zaslon

Vnos  
podatkov

Rezultati za 
standarde

Rezultati  
za testirano 

osebo
Poročilo

Vnos podrobnosti testiranja:

•	Datum testiranja

•	Številka testiranja

•	Številka serije kompleta

•	Operater

Vnos testnih podatkov:

•	Prilepite surove podatke

•	Ročno vnesete podatke

•	Ustvarite in shranite obliko

•	Vnesete ID testirane osebe

•	Izračunate rezultate

Ogled rezultatov kontrole  
kakovosti (QC):

•	PASS (Uspešno)

•	FAIL (Neuspešno)

Ogled rezultatov za testirano 
osebo:

•	Negativno

•	Pozitivno

•	Nejasno

Ogled poročila:

•	Natisnete celotno poročilo

•	Shranite datoteko

•	Izvozite rezultate

•	Izvozite podatke

•	Naložite datoteko

Hitri vodič za programsko opremo za analizo
QuantiFERON®-TB Gold Plus



QIAGEN zagotavlja mednarodno mrežo s tehnično podporo za stranke QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Za celoten seznam s podrobnostmi za kontakt s tehnično podporo 
obiščite spletno mesto www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) ima oznako CE. 
QFT-Plus je diagnostični pripomoček in vitro za odkrivanje okužbe z bakterijo Mycobacterium tuberculosis (vključno z boleznijo) in je namenjen za uporabo skupaj z oceno tveganja, 
radiografijo ter drugimi medicinskimi in diagnostičnimi ocenami. Rezultati, ki jih ponudi QFT-Plus samostojno, ne morejo razlikovati med aktivno boleznijo TB in latentno okužbo. 
Priložena navodila za izdelek QFT-Plus, prevedena v več jezikov, in posodobljene licenčne informacije ter izjave o omejitvi odgovornosti, ki se nanašajo na posamezne izdelke, so 
na voljo na spletnem mestu www.QuantiFERON.com.

Za posodobljene informacije o licenciranju in izjave o omejitvah odgovornosti za izdelke glejte priročnik za ustrezni komplet QIAGEN ali uporabniški priročnik. Priročniki za  
komplete QIAGEN in uporabniški priročniki so na voljo na spletnem mestu www.qiagen.com, prav tako pa jih je mogoče zahtevati pri tehnični službi QIAGEN ali lokalnem distributerju.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
ZDA 
Brezplačna tel. številka: 1-800-426-8157

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

Blagovne znamke: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (skupina QIAGEN). V tem dokumentu uporabljena registrirana imena, blagovne znamke itd. se ne smejo šteti kot 
nezaščitena z zakonom, čeprav niso izrecno označena kot takšna.
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