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Kære Kunde
Med dette nyhedsbrev ønsker vi at informere om:
ImmunoCard STAT! CAMPY

Hurtig og præcis diagnosticering af Campylobacter-infektion.
Campylobacter er en af de hyppigste årsager til gastroenteritis.
Påvisning af Campylobacter antigen i fæces med ImmunoCard STAT! CAMPY kan
gøres på 20 minutter modsat op til 48 timer ved dyrkning.
Desuden stiller ImmunoCard STAT! CAMPY ikke samme høje krav til transport af
prøvemateriale som dyrkning, hvorved falsk negative resultater forårsaget af ikke
længere levedygtige Campylobacter undgås.
Læs mere… (http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=237)

MASTDISCS ID AmpC & ESBL Detection Set

En ny og innovativ metode til påvisning af AmpC og/eller ESβL ved disk-diffusion
Dette er en enkel 4-disk metode med Cefpodoxime og inhibitorer, som er yderst
nem at fortolke.
Metoden har vist sig at være kunne forbedre påvisning af AmpC og/eller ESβL
med mindst 4 % i forhold til standard dobbelt-disc metoder.
Læs mere… (http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=244)

PCR

Simoco Diagnostics udvider hele tiden på PCR-området, og du er som altid
velkommen til at holde dig orienteret via vores hjemmeside.
Blandt nye tiltag kan nævnes et Real Time RT PCR-kit til påvisning af Influenza A
(H1N1). Kittet er blandt andet testet af WHO Collaborating Center for Influenza
i Australien med et kit fra Center for Disease Control (CDC) som reference.
Resultatet af testen viser, at dette kit fra ZJ-Biotech er fuldt ud på højde med
kittet fra CDC.
PCRFast (http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=233)
ZJ-Biotech (http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=243)

MIC Test Strip

Det er os en glæde at oplyse, at det nu er muligt at få MIC Test Strip i 32
forskellige varianter.
Udvalget af MIC Test Strip øges hele tiden, og du har mulighed for via vores
hjemmeside at følge udviklingen.
Produktliste (http://simoco.dk/files/pdf/antibiotics_list.pdf)

Simoco Diagnostics holder åbent som normalt hele sommeren og står som altid til
rådighed med yderligere oplysninger, du måtte ønske.
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