
VIDAS® Високочутливий Тропонін I 

Номер за каталогом 415386

Тестів в наборі 60

Час до отримання результату 20 хвилин

Тип зразка Сироватка, плазма (літій, Гепарин)

Об'єм зразка 200 µL

Одиниці вимірювання нг/Л

Діапазон вимірювання 4.9 – 40 000 нг/Л

Межа кількісного визначення (LoQ)
Межа виявлення (LoD)
Межа бланку (LoB)

2.9-4.9 нг/Л
1.3-3.2 нг/Л
0.0-1.9 нг/Л

Точність (99 й перцентіль для
глобальної здорової популяції)

19 нг/Л ; CV = 7.0%

Частота калібрування раз на 28 днів
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ПАНЕЛЬ КАРДІОМАРКЕРІВ

Високочутливий Тропонін І, NT-proBNP2, Галектін-3,
КК-МБ, Міоглобін, Дігоксин

Використовується на аналізаторах VIDAS®:
VIDAS

®

, mini VIDAS
®

та VIDAS® 3



* Дані валідованого дослідження 592 пацієнтів
** Зміна концентрації серцевого тропоніну

*** Негативний прогностичний рівень
****Позитивний прогностичний рівень

Пацієнти з підозрою на гострий ІМ (NSTEMI)*

T0 < 2 нг/Л
або 

T0 та T2г < 6 нг/Л

Інше
T0 �  100 нг/Л

або 
∆** T2г-T0 ≥ 10 нг/Л

ВИКЛЮЧЕННЯ
(54.6%)

ЗОНА СПОСТЕРЕЖЕННЯ
(29.6%)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
(15.8%)

Чутливість 97,7%

НПР*** 99.4% 
Специфічність 95.2%

ППР**** 74.5%
подальший розвиток гострого ІМ

8.6% 

Прискорення надання допомоги
завдяки діагностиці високої точності 

Оптимізація надання допомоги пацієнтам з ГКС
*

завдяки високочутливому тесту на тропонін
 (4)

Щорічно 16 мільонів
чоловік помирають від
серцево-судинних захворювань,,  
зокрема від інфаркту міокарда. (1)

Діагностика

l Обов’язковий засіб, на додачу до клінічної оцінки 
та ЕКГ, що дозволяє з упевненістю діагностувати 
наявність у хворого гострого інфаркту міокарда.

l Динамічні вимірювання дозволяють відрізнити 
гостру форму від хронічного ураження 
кардіоміоцитів.

*Гострий коронарний синдром

l Нове покоління високочутливих тестів на
тропоніни (cTn) забезпечує більш раннє 
виявлення гострого ІМ, із скороченням
необхідного проміжку часу між вимірюваннями
до 3 годин.

l Серцевий тропонін став кількісною величиною,
точне вимірювання якої нижче показника 99го

перцентілю гарантує точне визначення
абсолютних змін протягом однієї-двох годин.
Це зробило можливим розробити надійні
алгоритми підтвердження та виключення
вірогідності гострого ІМ протягом 2-х 
годин. .

Визначення груп ризику

Додатковий інструмент для визначення
груп ризику та подальшого прийняття
клінічних рішень.

Очікувані показники розповсюдженості гострого інфаркту міокарда (ІМ)

в пацієнтів з болем у грудях в відділеннях ШМД
 (3) 

99й
 перцентіль був

визначений на рівні 19 нг/Л.

5-10% 
STEMI

15-20% 
NSTEMI

Рівень серцевого тропоніну

Традиційне
покоління
тестів на Високочутливий

тест на серцевий

Традиційний
граничний рівень (cut-off) 
(Коеф. варіації 10%)

99й перцентіль

Час

Момент настання
інфаркту міокарда

Нормальні рівні Ішемія або
мікронекроз

Некроз

T = 6 годинT = 0 годин

19
нг/Л

Чи знали Ви, що?

Коефіцієнт варіації складає 7% 

CV
=  7

Забезпечує високу продуктивність

Цільове використання:
l Допомога при встановленні діагнозу гострого інфаркту міокарда.
l Допомога при визначенні груп ризику пацієнтів з симптомами ГКС

щодо відносного ризику смерті з будь-яких причин, та інших тяжких 
кардіоподій (інфаркту та реваскуляризації), протягом 30 днів.

Високочутливий тропонін I

Біль в грудях входить до

10 головних причин, які викликають
госпіталізацію пацієнта до відділень ШМД, і 
становить близько 5% таких випадків.  (2)

l Алгоритм базується на початкових рівнях та іх абсолютних змінах протягом 2 годин

l Забезпечує діагностику - безпечне виключення та точне підтвердження гострого ІМ 
(NSTEMI) у переважної більшості (70%) підозрюваних пацієнтів з болем в грудях. 

l Скорочує час, необхідний для скерування пацієнтів з грудним болем в відділеннях ШМД
усуває необхідність тривалого моніторингу та частого серійного забору зразків крові.

лише

    2години
з підйомом ST-сегмента без підйому ST-сегмента

при даному рівні 99-го перцентіля.

серцевий
тропонін ≥тропонін




