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Най-добрата крайна терапия за хепатит B е продължителен HBsAg клирънс с или без сероконверсия към анти-HBs. 

Това е свързано с пълeн имунeн контрол на вируса, ремисия на активността на хроничен хепатит В (CHB) и 

подобрен дългосрочен резултат.
1 Последните насоки препоръчват използването на количественото определяне на 

HBsAg в допълнение към количественото определяне на хепатит В вирусна ДНК за наблюдение и насоки за 

лечението с пегилиран интерферон – α терапия. Комбинацията от тези два маркера може да помогне при 

разграничаване на истинските неактивни носители от тези, които вероятно ще преживеят вирусологичен пробив и 

по този начин може да се нуждаят от лечение.
1-3 Количественото определяне на HBsAg може да помогне на 

клиницистите в предсказването на траен вирусологичен отговор, постоянен имунен контрол и HBsAg клирънс, 

както и да подкрепи ранното разпознаване на успешното лечение с пегилиран интерферон - α. Може също така да 

е от помощ при разпознаването на пациенти със слаби шансове за отговор, за които може да е от полза смяна на 

лечението.
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За по-голямо удобство 

• Минимален брой повторни изследвания: Тестовият протокол е оптимизиран така, че да намали повторните 

изследвания чрез въвеждане на дефинирано автоматично разреждане. В проучването за СЕ-маркировка, 

окончателният резултат е съобщен от единично измерване в съответно 85.6% от пробите в анализатори 

MODULAR® ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602 модули (1:400 разреждане) и 70.0% от пробите в 

анализатори Elecsys 2010 и cobas e 411 (1:100 разреждане).* 

• Автоматично разреждане: Анализаторът извършва автоматично разреждане (1:400 в E170/e 601 и e 602 

модули и 1:100 в анализатор Elecsys 2010/cobas e 411). 

• 8 седмици годност след зареждане: Реактиви с дълъг срок на годност, подходящи за всякаква 

производителност. 

 
Оптимизирана надеждност 

• Точни резултати: Потвърдени точни резултати в  

широк линеен обхват (0.05 до 52,000 IU/mL). 

• Без грешки при накапване: Подобрена сигурност, 

благодарение на автоматизация (автоматично 

разреждане). 

• Потвърден с всички генотипи: Подходящ за 

количествено определяне на HBsAg в проби от 

пациенти, инфектирани с всички основни 

генотипи, срещащи се по света. 

Оптимизиран за вземане на клинични решения 

• Линеен обхват, отразяващ клинично релевантни 

HBsAg титри: Оптимизиран за надеждно 

количествено определяне на HBsAg в проби от 

клиничната практика.2-7
 

• Отлична точност: Клиничната практика изисква най-

висока точност из целия обхват на измерване (1.7 - 

3.7 % за повторяемост, след разреждане в апарата). 

• Стандартизиран спрямо WHO Втори Международен 
Стандарт за HBsAg: 

Надеждни стойности за критични клинични решения.2-7
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