לקוחות יקרים,

ניוזלטר אילקס מדיקל – נובמבר 2102

חברת אילקס גאה להודיע כי חתמה על הסכם הפצה בלעדי
עם חברת Quidel
חברת  Quidelהינה חברה אמריקאית המתמחה בבדיקות  ,POCדבר
המאפשר מתן טיפול מהיר ויעיל שמגדיל את סיכויי ההחלמה של המטופל.
לחברה בדיקה מובילה בתחום המולקולארי לחיידק ה – Clostridium
difficile


הבדיקה הינה בדיקה מולקולארית הנעשית במחסנית חד פעמית
המכילה את הריאגנטים הנדרשים לזיהוי ה DNA -של החיידק.



אין צורך במכשור מיוחד ויקר.



זמן הבדיקה הינו קצר והתוצאה הינה איכותית.



הערכה מכילה  01בדיקות מולקולאריות.



הערכה הינה Cost effective

E-Test Single Packs & Foam Packages
חברת אילקס מדיקל שמחה להודיעכם כי חברת  bioMerieuxיוצאת
בימים אלו עם אריזות חדשות של ערכות ה .E-test -המארז החדש נקרא
 E-test Single Packויחליף את המארזים הישנים של ה. 01 -

E-test Single Pack
יתרונות המארז החדש הינם:


אריזה בודדת עבור כל סטריפ ,מונע את הצורך באחסון אריזות
פתוחות.



אריזה קלה לפתיחה ביד אחת.



תנאי אחסון חדשים . +8ºC to -20ºC :



סופח לחות בכל אריזה בודדת ,דבר המגביר את יציבות
הסטריפ.



מדבקה המכילה את כל האינפורמציה בכל אריזה בודדת.



זמין באריזות של . 01

E-test Foam 100 tests Pack
מארזי ה E-test Blister 100 tests -יוחלפו בערכות E-test Foam 100
 testsיתרונות המארז החדש הינם:

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המכירות של אילקס
בטלפון30-5059909 :



 01%מהערכות נשמרות בטמפרטורת החדר )(18-22ºC



 01%מהערכות נשמרות במקרר בטמפרטורה )(4-8ºC



הסטריפים מגיעים באריזת ספוג עם סופח לחות.



לאחר פתיחת הערכה ניתן לשמור עליה באריזת המתכת עם
קליפס.

המעבר בין הערכות הישנות לחדשות יעשה בהדרגה בהתאם למלאים
בחברת  bioMerieuxולייצור הערכות החדשות.
ערכות ה E-tset Single Pack -זמינות כבר עבור חלק מהתכשירים
האנטיביוטיים והשלמת הייצור לתכשירים אנטיביוטיים נוספים תושלם
בחודשים הקרובים.

ערכות בדיקה חדשות לחברת AmoyDX
חברת  AmoyDXהמתמחה בייצור ערכות בשיטת  Real Time PCRלזיהוי ואיתור מוטציות במסגרת הרפואה המותאמת האישית ,להבחנה והתאמת טיפול
במחלות ממאירות ,החלה בשיווק שלוש בדיקות חדשות:
 – ALK Fusion Detection Kit .1לבדיקת שינויים בגן  ALKלצורך התאמת טיפול בקרב חולי סרטן הריאות מסוג .NSCLC
 – KIF5B – RET Fusion Gene Detection Kit .2לבדיקת איחוד בין  KIF5Bוה RET proto-oncogene -במקרים של אדנוקרצינומה של הריאות.
 – ROS1 Fusion Gene Detection Kit .0לבדיקת שינויים בגן  ROS1בגידולים המעורבים ב NSCLC -ולצורך התאמת טיפול של .Crizotinib
הערכות הללו מתווספות לערכות החברה הקיימות היום .KRAS, BRAF, EGFR :
כלל הערכות מותאמות לשימוש ב DNA -שהופק במערכות הפקת  DNAהקיימות בשוק .כמו כן ,ניתן להעלות את הערכות על כל פלטפורמות
ה.Real Time PCR -
הערכות קלות להפעלה ולשימוש והן מכילות את כל החומרים הנדרשים לשם הביצוע הבדיקה.

לפרטים נוספים ולהזמנות ניתן לפנות למחלקת המכירות של אילקס בטלפון 30-5059909

