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Kotimaiset Actim-pikatestit on kehitetty 
vieritestaukseen ja tilanteisiin, joissa nopea 
ja luotettava diagnoosi voi olla ratkaisevan 
tärkeä. Testit auttavat valitsemaan oikean 
hoidon paikan päällä – juuri silloin, kun sitä 
tarvitaan.
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Korkeaa kotimaista laatua 
vuosikymmenten kokemuksella

Ammattikäyttöön tarkoitetut Actim-pikatestit  
perustuvat erittäin spesifisiin ja tarkasti tutkittuihin 
biomarkkereihin. Helpolla näytteenotolla ja 
yksivaiheisella testauksella saadaan selkeät tulokset 
vain minuuteissa, ja potilaat voidaan ohjata nopeasti 
tarvittavaan hoitoon. 

Jo miljoonat ihmiset ympäri maailman ovat saaneet 
tehokasta hoitoa Actimin avulla. Toimintamme on ISO 
13485 ja MDSAP ISO 13485 sertifioitu. Noudatamme 
myös FDA:n QSR-vaatimuksia.



UUSI! 
Nuhakuume, influenssa vai korona?

Actim SARS-CoV-2 + Actim Influenza A&B -vieritestillä 
hengitystieinfektioiden erottaminen toisistaan on helppoa ja 
nopeaa. Tulokset valmistuvat välittömästi paikan päällä eikä 
laboratoriolaitteita tarvita. 

Actim®-pikatestit raskauden seurantaan

Tarkin testi ennenaikaisen lapsivedenmenon 
tunnistamiseen

Actim PROM on markkinoiden ainoa vieritesti, joka tunnistaa 
pienimmätkin sikiökalvon repeämät luotettavasti vain viidessä 
minuutissa. Testi soveltuu kaikille raskaana oleville naisille – 
myös heille, joilla on veristä vuotoa. 

 
Yksinkertainen vieritesti ennenaikaisen tai  
välittömän synnytyksen riskin poissulkemiseen

Actim Partus tunnistaa luotettavasti ne potilaat, joilla on 
kohonnut ennenaikaisen synnytyksen riski. Testi auttaa 
välttämään tarpeetonta hoitoa silloin, kun supistukset ovat 
harmittomia. Testiä voidaan käyttää aina raskausviikosta  
22 lähtien.

Actim PROM ja Actim Partus 
-testien tulokset voidaan lukea 
digitaalisesti Actim 1ngeni 
-laitteen avulla.

Kvantitatiivinen Actim Partus 1ngeni tuo digitaalista 
varmuutta ennenaikaisen synnytyksen arviointiin. 

UUSI!

Actim®-pikatestit ruoansulatuselimistön ongelmiin Actim®-pikatestit tartuntataudeille

Helppokäyttöinen testi tulehduksellisten  
suolistosairauksien diagnosointiin

Semikvantitatiivinen Actim Calprotectin -pikatesti erottaa 
tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ei-tulehduksellisista 
tiloista. Hoitopaikalla saatavat testitulokset nopeuttavat 
diagnosointia, mikä auttaa välttämään pitkäkestoisia ja kalliita 
tutkimuksia.

Kätevä tapa tunnistaa verenvuoto  
koko ruoansulatuskanavassa

Helppokäyttöinen Actim Combi Hemoglobin Transferrin -testi 
havaitsee verenvuodon kattavasti koko maha-suolikanavan 
alueelta. Näytteenotto on kivutonta ja hygieenistä, ja testi 
antaa tulokset vain kymmenessä minuutissa.

Luotettava testi ulosteen piilevän veren havaitsemiseen

Actim Fecal Blood on helppokäyttöinen ja kivuton pikatesti, 
joka tunnistaa ulosteen piilevän veren erittäin spesifisesti 
– jo ennen kuin näkyviä oireita ilmaantuu. Hygieeninen 
näytteenottotapa tekee testistä käyttäjäystävällisen sekä 
potilaalle että hoitohenkilökunnalle.

Ainutlaatuinen vieritesti akuutin  
haimatulehduksen seulontaan

Actim Pancreatitis -testi tunnistaa akuutin haimatulehduksen 
sen kaikissa vaiheissa. Testin toiminta perustuu trypsinogeeni-
2-biomarkkeriin, joka on tarkin akuutin haimatulehduksen 
analyytti. 

Semikvantitatiiviset CRP-tulokset nopeasti missä vain

Actim CRP -pikatestillä voidaan arvioida, onko infektio 
bakteerin vai viruksen aiheuttama. Testin tekemiseen 
tarvitaan vain yksi pisara verta, ja se antaa täsmällisen 
tuloksen 5 minuutissa, ilman laboratoriolaitteita.

Nopea ja helppo testi influenssan tunnistamiseen

Actim Influenza A&B on erittäin tarkka testi, joka havaitsee 
useita influenssan alatyyppejä, kuten sika- ja lintuinfluenssan. 
Hengitystienäytteestä tehtävä testi antaa tulokset vain 
kymmenessä minuutissa jo hoitopaikalla.

Akuutin koronavirusinfektion nopeaan diagnoosiin

Actim SARS-CoV-2 pikatesti on helppo, yksivaiheinen 
virusantigeenitesti. Testaus voidaan tehdä heti paikanpäällä ja 
luotettavat testitulokset on valmiita 15 minuutissa. 

Tehokas ja luotettava serologinen  
COVID-19 ELISA-testi 

Actim ELISA SARS-CoV-2 IgG testi antaa erittäin luotettavat, 
kvantitatiiviset tulokset alle kahdessa tunnissa. Testin avulla 
saadaan tärkeää tietoa COVID-19-taudin rajoittamiseen, 
pandemian analysoimiseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

Luotettavat tulokset 
minuuteissa


