
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6102יולי  –ניוזלטר אילקס מדיקל 

 

 ,שלום לקוחות יקרים
 

  bbottAלבדיקת עגבת של   FDAאישור  

של  Syphilis-כי הבדיקה לעגבת , חברת אילקס שמחה לבשר

קיבלה אישור  ARCHITECTהמיועדת למכשירי  ABBOTTחברת 

FDA . הבדיקה מזהה נוגדנים מסוגIgG  וIgM   לחיידק

Treponema Pallidum (TP) זיהוי . הידוע כפתוגן הגורם לזיהום

מתקדם או , חיובי של נוגדנים אלו הוא סממן לזיהום אקוטי

 . זיהום עבר

 

הבדיקה יכולה לסייע באבחון מוקדם של המחלה בייחוד 

זיהום שאיננו מטופל יכול להתפתח . באוכלוסיות בסיכון גבוה

ול לגרום לדלקות מהחולים שיכ 51%לזיהום חמור בכ 

 . המובילות לכשל איברים

 

 

 

 30-5051101נוספים ניתן לפנות למחלקת המכירות של אילקס בטלפון  לפרטים

 

 bbottAשל חברת   Dבדיקת ויטמין ! חדש

 Dחברת אילקס מתכבדת להשיק בדיקה חדשה לויטמין 

.  ARCHITECTהמיועדת למכשירי  ABBOTTתוצרת חברת  

הידוע  Dהבדיקה משמשת לאבחון כמותי של רמות ויטמין 

כגורם מהותי בשמירה על רקמת העצם ומניעת מחלות כגון 

 . סכרת אלצהיימר וסרטן, דיכאון

בדיקות  033של  הבדיקה מאפשרת להגיע לנפח עבודה גבוה

בשעה בערכי הדירות ורגישות מצוינים כאשר הזמן לקבלת 

זמן יציבות הכיול הוא הארוך . דקות בלבד 05תוצאה עומד על 

ניתן להזמין את הערכה . יום 03ביותר בשוק כיום ועומד על 

 .בדיקות 0333ו  133, 533בגודל 

  .CDCהבדיקה מאושרת על ידי ארגון ה *

 

 Invivoscribeהרחבת סל המוצרים של חברת 

, חברת אילקס שמחה לעדכן על הרחבת סל המוצרים

של חברת , (ריצוף מהדור החדש) NGSמבוססי טכנולוגית 

InvivoScribe. 

 :המוצרים החדשים כוללים

 LymphoTrack® IGH FR1 Assays – PGM and 

MiSeq: 

של חברת   Miseqניתן להריץ את הבדיקה במכשירי 

Illumina  אוIon PGM  של חברתLife Technologies. 

הגנטיים  הבדיקה מאפשרת זיהוי של השינויים

 .IGH FR1 -שמתרחשים בגנים המקודדים את ה

-באמצעות הבדיקה ניתן גם לקבוע את דרגת תהליך ה

Somatic Hypermutation נויים גנטיים אשר עברו שי בגנים

 . בחולים עם במחלות לימפיפרוליפרטיביות

הבדיקה מסייעת באבחון הפרעות לימפופרוליפרטיביות 

 Chronic Lymphocytic Leukemia עבור ולקביעת פרוגנוזה

 .Small Lymphocytic Leukemia-ו

 LymphoTrack® TRG Assays – PGM and MiSeq: 

של חברת   Miseqניתן להריץ את הבדיקה במכשירי 

Illumina  אוIon PGM  של חברתLife Technologies. 

 הבדיקה מאפשרת למפות ולקבוע את שכיחות השינויים

  TRG -הגנטיים המתרחשים בגנים המקודדים את ה

 .בחולים עם במחלות לימפיפרוליפרטיביות

 :יתרונות הבדיקות

  הערכות הן בעלות תקןCE-IVD 

  קסיםאינד 02הערכות מכילות חומר לעד 

  ניתן ליצור ספרייה אחת המכילה אמפליקונים של

TCR  ושלIGH בו זמנית 

  הערכות מכילות דיסק להתקנה לצורך ביצוע

 התוצאות של אנליזה ואינטרפרטציה

  הטכנולוגיה מספקת ריצוף עמוק ואבחון מדויק

 NGSיותר בשיטת 

 


