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Infarkt myokardu    1 deň     7 deň 

Koncentrácia markerov v krvi 

Rapid Test Combi  

(pôv. CardioDetect combi) 
 

Dvojitá istota 
Prvý test na svete ktorý umožňuje spoľahlivú 
detekciu akútneho infarktu myokardu (AIM) 
počas celého časového rámca vývoja AIM. 
Tento test využíva kombináciu najnovšieho 
markera h-FABP (heart-Fatty Acid-Binding 
Protein) a srdcového Troponínu I. 
 

 

Infarkt myokardu – nie je čas čakať 
Keď sa objaví infarkt myokardu, čas je rozhodujúci faktor. 
Spriechodnenie blokovanej cievy predtým, ako dôjde k jej 
trvalému poškodeniu je výsledkom liečby. Možnosti efektívnej 
liečby sú dostupné, ale zdĺhavé diagnostiky zdržiavajú lekárov 
od ich aplikácie. 
EKG má prvenstvo v diagnostike, ale odhalí len 50% infarktov. 
Zostávajúce prípady musia čakať na klasický biomarker 
Troponín, diagnostika však trvá 3-4 hodiny. V prípade, prvý test 
na Troponín je negatívny, zdržanie je ešte dlhšie (6 hodín). 

 

Srdcový proteín h-FABP je detekovateľný v krvi už 
po 20-tich minútach od prvých príznakov! 

 

Ideálna kombinácia: h-FABP + Troponín I 
 

h-FABP hladina stúpne 

okamžite po nástupe AIM. 

Výborne dopĺňa tradičný 

zlatý štandard Troponín 
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Čas v hodinách Čas v dňoch 

 

 

 

 

 

Diagnostické okno Rapid Test Combi je od 20 minút do 7 dní. 

 

Overené v klinickej praxi 
Najskôr proteín h-

FABP vykazuje 

vysokú senzitivitu, 

zatiaľ čo Troponín 

má nízku. 

 Po čase Troponín 

dosiahne rovnakú 

úroveň ako h-FABP. 

Oba markery sú 

vysoko špecifické. 

 

 

 
Senzitivita viazaná na čas 

 

Jednoduchá obsluha 
Aplikujte 8-10 kvapiek krvi  

na každé testovacie políčko . . .  

 

 

 

. . . a prečítajte si výsledok po 15 minútach. 

 Bez infarktu       infarkt nastal       infarkt nastal               infarkt nastal 

        <3 hodín                   <3h až 24 hodín          > 24 hodín  

Detekuje AIM kedykoľvek  

h-FABP plus TnI 

Čas po infarkte 


