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BIOHIT LYHYESTI
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla 
markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys� 
Biohitin missio on ”Innovating for health”� Yhtiö 
tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden 
käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja 
analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää 
tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten 
elämänlaatua ennaltaehkäisemällä sairauksia� 

Biohitin tuotteissa on monia vatsan hyvinvointia 
tutkivia ja edistäviä tuotteita� Biohit kantaa vastuuta 
myös tupakoinnin vähentämisestä� Tupakoinnin 
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vieroitukseen kehitetty tuote sitoo asetaldehydiä ja 
helpottaa tupakoinnin lopetusta� 

Pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja tytäryhtiöt 
Italiassa ja Iso-Britanniassa� Biohitin B-sarjan 
osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap / 
Terveydenhuolto-ryhmässä� 

www�biohit�fi
www�acetium�fi
www�gastropanel�fi
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GASTROPANEL® 

GastroPanel

GastroPanel® on atrofisen gastriitin diagnosointiin 
kehitetty tutkimusmenetelmä. Tutkimus tehdään 
verinäytteestä.

Tämä innovaatio on vuosikymmenten tutkimustyön 
tulos helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin 
luotettavaan diagnosointiin. Ennen GastroPanelin 
kehittämistä gastroskopia ja koepalanäytteen tutkiminen 
olivat ainoita luotettavia menetelmiä näiden tautien 
toteamiseen.
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Mahalaukun terveystesti dyspepsiasta kärsiville ja oireettomien potilaiden seulontaan
GastroPanel on potilasystävällinen, yksinkertainen veritesti mahalaukun limakalvon toiminnan ja rakenteen 
diagnosointiin� GastroPanel on tarkoitettu dyspepsiasta kärsivien potilaiden primaaridiagnostiikkaan� Se on 
erityisen hyödyllinen tutkimusmenetelmä yleis- ja työterveyslääkärien käyttöön, sillä testin tuloksia voidaan 
käyttää jatkotutkimustarpeen arviointiin (yleensä gastroskopia)�

GastroPanel mittaa neljää biomerkkiainetta� Näistä 
biomerkkiaineista kolmea erittyy mahalaukun 
limakalvon soluista: pepsinogeeni I (PGI), 
pepsinogeeni II (PGII) ja gastriini-17 (G-17)� Näitä 
täydentää Helicobacter pylori-vasta-aineiden mittaus� 
Kokonainen neljän biomerkkiaineen paneeli tarjoaa 
kattavamman profiilin mahalaukun limakalvosta 
verrattuna vain yhden merkkiaineen mittaamiseen�

GastroPanel tunnistaa helikobakteeri-infektion 
ja todentaa kroonisen infektion etenemisen 
atrofiseksi gastriitiksi� GastroPanel myös osoittaa 
tarkasti poikkeavuudet hapon erityksessä� Koska 
helikobakteeri-infektio ja atrofinen gastriitti ovat 
merkittävimmät mahalaukun syövän riskitekijät, 
GastroPanelia voidaan käyttää myös mahalaukun 
syövän riskin seulontaan oireettomilla potilailla�

Standard GastroPanel

Tilausnro� Tuote Määrä

601300  GastroPanel® Standard 1 pakkaus

601010�01 Pepsinogen I 96 testiä

601020�02 Pepsinogen II 96 testiä

601035 Gastrin-17 Advanced  96 testiä

601040�02  Helicobacter pylori IgG 96 testiä

GastroPanelin avulla voidaan: 

• Tunnistaa potilaat, joilla mahalaukun 
limakalvo on terve 

• Diagnosoida H. pylori 

• Diagnosoida atrofinen gastriitti 
• Tunnistaa potilaat, joilla haponeritys on 

epänormaali (korkea tai matala) 
• Tunnistaa gastroskopiaa tarvitsevat potilaat 
• Seuloa mahasyövän riskejä oireettomilta 

potilailta 

GastroPanel korostaa seuraavia riskitekijöitä: 

• B12-vitamiinin ja muiden 
mikroravintoaineiden vajaus 

• Mahan ja pohjukkaissuolen haavaumat 
• Maha- ja ruokatorven syöpä 

GastroPanel poissulkee tarvetta 
jatkotutkimuksille: 

• Gastroskopia ja biopsia 
• Helikobakteerin häätöhoito 
• Puutteellisen mikroravinteiden imeytymisen 

tai anemian jatkotutkimukset

GastroPanel-tuotteet perustuvat ELISA-menetelmään (entsyymi-
avusteinen immunomääritysmenetelmä), joten ne soveltuvat käytet-
täväksi monilla eri analyysilaitteistoilla (manuaalisesti tai automati-
soidusti)� Uusimmissa kittiversioissa on yhtenäistetyt reagenssit ja 
reaktio-olosuhteet, mikä lisää käytettävyyttä entisestään� 

Unified GastroPanel

Tilausnro� Tuote Määrä

606400  GastroPanel® Unified 1 pakkaus

606010 GastroPanel® Pepsinogen I 96 testiä

606020 GastroPanel® Pepsinogen II 96 testiä

606035 GastroPanel® Gastrin-17 96 testiä

606040  GastroPanel® Helicobacter pylori 96 testiä

GastroPanel

GastroPanel®

GastroPanelin biomerkkiaineet
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GastroPanel® Raportti

GastroPanel

GastroPanel-testillä (PGI, PGII, PGI/PGII, G-17b, Hp-Ab)  

todettavat rakenteelliset ja toiminnalliset ylävatsaoireiden syyt

GastroPanel® – tulkintakaavio

Rakenne on normaali Syytä hakeutua erikoislääkärille; gastroskopia ja koepalatYleislääkärin hoidettavissa

PGI tai 
PGI/PGII 

alentunut;  
G-17b 

kohonnut; 
Hp+ tai Hp-

Atrofinen  
korpus-
gastriitti

PGI, PGII,  
G-17b 

kohonneet; 
PGI/PGII 
normaali,  

Hp- 

Lyhyt 
(4-10 vrk) 
tauko PPI-

lääkityksessä  

PGI, PGII, 
PGI/PGII 

normaalit tai 
kohonneet; 

Hp-; 
G-17b kohonnut

Terve mahan 
limakalvo; 
potilaalla 

PPI-hoidon 
tuloksena 

haponeritys 
alentunut

PGI, PGII, 
PGI/PGII, 

G-17b 
normaalit; 

Hp-

Terve mahan  
limakalvo

PGI, PGII, 
PGI/PGII, 

G-17  
normaalit tai 
kohonneet; 

Hp+

Pinnallinen 
(ei-atrofinen) 

H.pylorin 
aiheuttama  

gastriitti

PGI alentunut, 
PGII normaali 
tai alentunut; 
PGI/PGII alen-
tunut, G-17b 

alentunut, Hp+

Atrofinen 
pan-gastriitti 

(antrum ja 
korpus)

PGI, PGI/PGII 
normaalit; 

G-17b 
alentunut; 

Hp+

Atrofinen 
antrum-
gastriitti

PGI, PGII, 
PGI/PGII 

normaalit, 
Hp-; G-17b 
alentunut

Terve mahan  
limakalvo; 

Todennäköisesti
kohonnut 

haponeritys 
(liikahappoisuus)

Gastroskopia aina pakollinen

PGI ja PGII 
palautuvat 

normaaleiksi 
hitaammin  
kuin G-17b

Ei tarvetta 
gastro-

skopiaan

Ei tarvetta 
gastro-

skopiaan

Hp:n 
häätöhoito

 aiheellinen;  
gastroskopia 

vain 
oireellisille

Ei tarvetta 
gastrosko-

piaan; GERD 
tai NERD  

mahdollinen

GastroPanel raportti

GastroSoft® on ohjelmisto, joka on suunniteltu auttamaan GastroPanel-tulosten tulkinnassa annettujen 
esitietojen pohjalta� GastroPanel-raportti on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille� Lopullinen 
vastuu diagnoosista ja hoidosta kuuluu aina potilaan omalle lääkärille�

GastroPanel-kaavio (alla) kuvaa kahdeksan 
erilaista biomerkkiaineprofiilia ja niiden 
tulkinnan� Nämä kaikki profiilit kattava, 
yksityiskohtaisempi kirjallinen raportti 
tuotetaan GastroSoft-ohjelmalla�

Testaa ja luo oma GastroPanel-raportti  

osoitteessa: www�gastropanel�com/fi

 > Lääkärille ja laboratoriolle

 > GastroPanel raportti
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LABORATORIOTESTIT
• Calprotectin ELISA -testi
• Active B12 (holotranscobalamin) -testi
• Total 25OH Vitamin D ELISA -testi
• Suolistobakteerien dysbioositesti 
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Calprotectin ELISA on kvantitatiivinen testi, joka tarjoaa luotettavan erottelun tulehduksellisten 
suolistosairauksien (IBD) ja ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) välillä� Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat 
mm� haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti� IBS- ja IBD-vaivoista kärsivät potilaat voivat kokea 
samankaltaisia oireita ja arviointi pelkkien kliinisten oireiden perusteella ei välttämättä riitä tarkan diagnoosiin 
tekemiseen� Nämä vaivat voivat puhjeta varhaislapsuudesta myöhäiseen aikuisikään�

BIOHIT Calprotectin ELISA -testillä erottelu IBS:n ja IBD:n välillä voidaan suorittaa edullisesti ja ei-invasiivisesti 
ulostenäytteestä� IBD:ssä kalprotektiinin määrä ulosteessa kasvaa merkittävästi, kun taas toiminnallisissa 
häiriöissä, kuten IBS, tätä ei tapahdu�

BIOHIT Calprotectin ELISA -testiä voidaan käyttää myös hoidonseurantaan IBD-potilailla� Tämä auttaa 
esimerkiksi lääkäriä päätöksenteossa lääkityksen ja lääkinnällisten hoitojen suhteen�

Calprotectin ELISA -testi
IBD- ja IBS-vaivojen erotteluun ja hoidon seurantaan

Laboratoriotestit

BIOHIT Calprotectin ELISA

Tilausnro� Tuote Määrä

602260 BIOHIT Calprotectin 96 testiä

602270 BIOHIT Extraction tubes 50 kpl

Käyttöaiheet 

• Ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) ja 
tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) 
erotteluun

• Limakalvon parantumisen seuranta IBD-
potilailla

• Pahenemisvaiheen eli relapsin ennustaminen 

Helppo näytteenotto

• Ulosteen koostumus ei vaikuta tulokseen
• Pieni määrä näytettä riittää
• Helppo käsittely hygieenisillä 

näytteenottoputkilla = lyhyempi 
prosessointiaika 

Suoraviivainen analyysi

• Laaja mittausalue yhdellä laimennoksella 25 – 
2500 mg/kg ulosteessa 

• Soveltuu suoraan automatisoituihin 
testialustoihin (esim� Dynex DS2) 

• Validoitu tulostaso
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B12-vitamiinin puutos on perinteisesti diagnosoitu mittaamalla seerumin B12-vitamiinin kokonaispitoisuus� 
B12-vitamiinin kokonaispitoisuus kuvastaa B12-vitamiinia, joka on sitoutunut kahteen kantajaproteiiniin 
muodostaen holohaptokorriinia (HoloHC) ja holotranskobalamiinia (HoloTC)� Seerumin B12-vitamiinin 
kokonaispitoisuudesta 70 % – 80 % on holohaptokorriinia, mutta ihmisen solut voivat käyttää vain biologisesti 
aktiivista muotoa holotranskobalamiinia� Siksi seerumin B12-vitamiinin kokonaispitoisuuden diagnosointi voi 
antaa harhaanjohtavan tuloksen, sillä se mittaa B12-vitamiinia verenkierrossa, mutta ei ilmaise B12-vitamiinin 
aktiivista muotoa, joka on solujen käytettävissä�

BIOHIT Active B12 (holotranscobalamin) ELISA -testi ratkaisee yllä kuvatun diagnostisen ongelman: 
BIOHIT Active B12 ELISA -testi mittaa suoraan seerumin B12-vitamiinin biologisesti aktiivista muotoa 
holotranskobalamiinia� Testillä voidaan seuloa potilaita, joilla epäillään B12-vitamiinin puutostilaa� Vastaavasti 
testillä voidaan vahvistaa B12-vitamiinin taso niillä lukuisilla potilailla, joille perinteinen mittaamismenetelmä ei 
ole antanut luotettavaa tulosta�

Active B12 (holotranscobalamin) -testi
B12-vitamiinin tason luotettavaan määrittämiseen

Laboratoriotestit

BIOHIT Active B12 (holotranscobalamin) ELISA

Tilausnro� Tuote Määrä

602290 BIOHIT Active B12 (HoloTC) 96 testiä

BIOHIT Active B12 (holotranscobalamin) ELISA

• Mittaa solujen käytettävissä olevan aktiivisen 
B12-vitamiinin (holotranskobalamiini) 
pitoisuutta 

• Vakiintunut ELISA-teknologia, tuki sekä 
automatisoidulle että manuaaliselle 
analyysimenetelmälle

• Sisäisen tekijän vasta-aineet (IFBA) 
eivät häiritse mittausta kuten B12-
vitamiinin kokonaispitoisuutta mittaavissa 
menetelmissä

• Lukuisat kliiniset tutkimukset osoittavat 
aktiivisen B12-vitamiinin mittaamisen olevan 
parempi menetelmä kuin B12-vitamiinin 
kokonaispitoisuuden mittaaminen
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D-vitamiinilla on useita rooleja ihmiskehossa� Tunnettujen vaikutusten lisäksi kalsiumin imeytymisessä ja 
luuston kasvun edistämisessä D-vitamiinilla on muitakin terveysvaikutuksia, jotka liittyvät tyypin 1 diabetekseen 
ja yleisten syöpien riskin vähentämiseen�

D-vitamiinin tason paras mittari on 25OHD-vitamiinin konsentraatio veressä� Oikean 
D-vitamiinipuutosdiagnoosin takaamiseksi testin tulee tunnistaa kaksi ihmiskeholle tärkeää vitamiinia, D2- ja 
D3-vitamiinit�

BIOHIT Total 25OH Vitamin D ELISA on kvantitatiivinen immunoentsymaattinen analyysimenetelmä� Testi tarjoaa 
kliinisesti merkittävää tietoa D-vitamiinitasosta mittaamalla 25OHD-vitamiinin sekä D2- että D3-muotoa� 
Tulosten luotettavuus on varmistettu validoimalla menetelmä D-vitamiinimittausten standardointiohjelman 
hyväksymää vertailumenetelmää (Ghentin ID-LC / MS-MS) vastaan tuloksella R > 0,97�

Total 25OH Vitamin D ELISA -testi
Kattavaan D-vitamiinitason kartoitukseen

BIOHIT Total 25OH Vitamin D

Tilausnro� Tuote Määrä

602310�02 BIOHIT Total 250H Vitamin D 96 testiä

Laboratoriotestit

BIOHIT Total 25OH Vitamin D

• Mittaa molempia elimistölle tärkeitä (25OH)
D-vitamiinimuotoja, (25OH)D2 ja (25OH)D3

• Kalibroitu referenssimenetelmää vastaan 
(Ghentin ID-LC/MS-MS -menetelmä)

• Helppokäyttöinen ja täysin automatisoitavissa
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Suoliston dysbioositesti analysoi potilaan ulostenäytteestä suolistobakteerien tasapainotilan DNA-analyysiin 
perustuen� Suolistobakteerien epätasapainolla on havaittu olevan yhteys useisiin terveysongelmiin, kuten 
tulehduksellisiin suolistosairauksiin (IBD), joita ovat haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti, sekä 
ärtyvän suolen oireyhtymään (IBS), ylipainoon, alkoholin käytöstä riippumattomaan maksasolujen vaurioon eli 
steatohepatiittiin sekä I ja II luokan diabetekseen� Dysbioositesti on kehitetty analysoimaan bakteeriepätasapaino 
esim� IBS- ja IBD-potilailta� 

Menetelmällä saadaan selville potilaan bakteeriprofiili, jota verrataan terveen vertailuryhmän bakteeriprofiiliin� 
Suolistobakteeristo vaikuttaa terveyteen monella eri tavalla mm� ruoka-aineiden ja vitamiinien imeytymisen, 
immuniteetin rakentamisen sekä haitallisilta bakteereilta suojautumisen kautta� Suoliston bakteerikannan 
tasapainon tunteminen on lähtökohta oikean hoidon löytämiseen toiminnallisissa vatsa- ja suolistosairauksissa�

Aiemmin dysbioosia on tutkittu hengitystesti- sekä bakteeriviljelymenetelmillä� Ne eivät kuitenkaan anna 
kattavaa kuvaa suoliston mikrobistosta, eikä niitä ole täysin validoitu�

Suolistobakteerien dysbioositesti 
Selvittää suoliston bakteeritasapainon

GA-mapTM Dysbiosis test

Tilausnro� Tuote Määrä

602350 GA-mapTM sample analysis

602360 GP-mapTM test 75 testiä

Laboratoriotestit

GA-mapTM Dysbiosis test

• n� 73%:lla ärtyvän suolen oireyhtymää 
sairastavalla potilaalla on tutkimusten 
mukaan suoliston mikrobisto 
epätasapainossa� Nämä henkilöt voisivat 
hyötyä dysbioositestin tuloksista� 

• Suolistobakteerien dysbioositesti on 
kliiniseen käyttöön tarkoitettu CE-merkattu 
suoliston tasapainotesti� Näytteet voi lähettää 
analysoitavaksi palvelulaboratorioomme� 
Sairaalalaboratoriot voivat myös itse 
pystyttää testin laboratorioonsa� 

Ref: Casén C et al. Deviations in human gut microbiota: a novel 
diagnostics test for determining dysbiosis in patients with IBS 
or IBD. Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 71–83.
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PIKATESTIT

Pikatestit12

• Laktoosi-intoleranssi-pikatesti
• Keliakia-pikatesti
• ColonView-pikatesti
• Helicobacter pylori UFT300 -pikatesti
• Helicobacter pylori -pikatesti
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Vahvistettu tulos tähystystutkimuksen aikana
Laktoosi-intoleranssi-pikatesti havaitsee erilaiset laktaasinpuutokset koepalanäytteestä� Testi tuo 
tähystystutkimukseen nopeasti lisäarvoa� Testi perustuu laktaasientsyymin reaktioon� Se havaitsee sekä 
laktaasin puutoksen että ilmaisee entsyymin toimintaa� Testi ei ole ainoastaan herkkä diagnostinen menetelmä, 
vaan se ennustaa hengitystestejä luotettavammin kliinisen vasteen laktoosittomaan ruokavalioon�

Helppo testaus pohjukkaissuolen koepalanäytteestä
Testaus on nopeaa ja yksinkertaista� Biopsianäyte asetetaan testilevylle ja reagenssit lisätään näytteen päälle� 
Testin tulos näkyy helppolukuisena värinä 20 minuutissa, joten sekä testaus että tulosten raportointi onnistuvat 
saman potilaskäynnin aikana�

TULOKSET

20 MIN
BIOPSIASTA

Laktoosi-intoleranssi-pikatesti

Pikatestit

Lactose Intolerance quick test

Tilausnro� Tuote Määrä

602010 Lactose Intolerance quick test 25 testiä

602012 Lactose Intolerance quick test 10 testiä

602018 Lactase control reagent

Lactose Intolerance quick test

• Tulokset 20 minuutissa
• Yksinkertainen värikartta tuloksen 

tulkitsemiseksi
• Kaikki reagenssit käyttövalmiita
• Herkkyys 95 %, spesifisyys 100 %
• Herkempi kuin laktoosi-intoleranssin 

hengitystestit
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TULOKSET

10 MIN

Tarkkoja tuloksia sormenpääverinäytteestä
Keliakia-pikatesti mahdollistaa keliakian todentamisen ja tarkasti sormenpään veripisaralla� Testi perustuu 
kolmen transglutaminaasivasta-ainetyypin (tTG) toteamiseen; IgA, IgG ja IgM� Täten testi tarjoaa erinomaisen 
herkkyyden, erityisesti IgA-puutosta sairastavilla potilailla�

Helppoa veritestausta
Verinäyte keliakia-pikatestiin otetaan sormenpäästä� Näyte asetetaan lateral flow -testilevylle yhdessä puskurin 
kanssa� Testitulos on selvästi näkyvissä 10 minuutissa�

Keliakiapikatestituloksen objektiiviseen tulkintaan voidaan  
käyttää lukijaa� 
Lisätietoja: info@biohit�fi

Keliakia-pikatesti

Pikatestit

BIOHIT Celiac quick test

Tilausnro� Tuote Määrä

602070 BIOHIT Celiac quick test 20 testiä/ 
  pakkaus

Quick test Reader

Tilausnro� Tuote Määrä

740400 Quick Test Reader 

BIOHIT Celiac quick test

• Tulos 10 minuutissa
• Näyte sormenpääverinäyte
• Helppokäyttöinen pikatesti
• Herkkyys > 99 %, spesifisyys 98,9 %
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Havaitsee ruoansulatuskanavan ala- ja yläosista kulkeutuneen verenvuodon
ColonView-pikatesti on immunologinen lateral flow -testi, joka havaitsee hemoglobiinin (Hb) ja hemoglobiini-
haptoglobiinikompleksin (ts� hajonneen hemoglobiinin, Hb/Hp) ulostenäytteestä� Testiä voidaan käyttää 
suolistosta tai ylempää ruoansulatuskanavasta kulkeutuneen verenvuodon spesifiseen tunnistamiseen, 
ja siten apuna vuotavien syöpäkasvainten sekä niiden esiasteiden (pienet polyypit ja adenoomat) herkässä 
havaitsemisessa�

Yksi näyte riittää kaksoistestaukseen
ColonView-näyteputken kätevä muotoilu vähentää näytteenottovirheitä ja varmistaa näytteen oikean määrän 
testaukseen� Näyteputki on suljettu systeemi, joten sitä on hygieenistä käsitellä niin näytteenotossa, 
kuljetuksessa kuin laboratoriossakin� Putki sisältää kaikki tarvittavat reagenssit eikä analyysiin tarvita 
lisätarvikkeita� Yksi näyte riittää sekä Hb:n että Hb/Hp-kompleksin testaamiseen�

ColonView-pikatestituloksen objektiiviseen tulkintaan voidaan 
käyttää lukijaa� 
Lisätietoja: info@biohit�fi

ColonView-pikatesti

Pikatestit

TULOKSET

15 MIN

BIOHIT ColonView quick test

Tilausnro� Tuote Määrä

602250�02 BIOHIT ColonView quick test 30 testiä

602390 BIOHIT ColonView QT Control

Quick Test Reader

Tilausnro� Tuote Määrä

740400 Quick Test Reader 

BIOHIT ColonView quick test

• Kehittynyt menetelmä verenvuodon 
havaitsemiseksi ruoansulatuskanavan ylä- ja 
alaosissa

• Erinomainen herkkyys ja positiivinen 
ennustearvo

• Kätevä muotoilu vähentää näytteenottovirheitä
• Suljettu systeemi → hygieeninen näytteenotto, 

kuljetus ja analyysi
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Nopea helikobakteerin osoitus koepalanäytteestä 
Helicobacter pylori UFT300 on nopea ja helppo pikatesti helikobakteerin osoittamiseen koepalasta� 
Tähystyksessä mahalaukun limakalvolta otettu koepala asetetaan näytelevyn kuoppaan tai näytekuppiin, jonka 
jälkeen näytteeseen lisätään yksi tippa näytereagenssia� Näytereagenssin muuttuminen keltaisesta purppuran 
punaiseksi 5 minuutin kuluessa merkitsee positiivista tulosta� Jos liuos säilyy keltaisena, tulos on negatiivinen� 

Tuotteesta on saatavilla kahta eri tuotemuotoa, mukana joko näytelevyt tai näytekupit!   

5 MIN
BIOPSIASTA

TULOKSET

Helicobacter pylori UFT300 -pikatesti

Pikatestit

BIOHIT Helicobacter pylori UFT300 quick test with plate

Tilausnro� Tuote Määrä

602005PLA BIOHIT Helicobacter pylori UFT300  5 testiä

602019PLA BIOHIT Helicobacter pylori UFT300  50 testiä

602017 Positive control reagent 1

BIOHIT Helicobacter pylori UFT300 quick test with tube

Tilausnro� Tuote Määrä

602019 BIOHIT Helicobacter pylori UFT300  50 testiä

602021 BIOHIT Helicobacter pylori UFT300  100 testiä

602017 Positive control reagent 1

BIOHIT Helicobacter pylori UFT300 quick test

• Heti valmis käytettäväksi 
• Tulos 5 minuutissa (positiivinen ja negatiivinen)
• Säilytys huoneenlämmössä 
• Herkkyys 94,5 %, tarkkuus 100 %
• Testi ja tulos samalla käynnillä
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Helicobacter pylori -pikatesti määrittää helikobakteerin koepalanäytteestä helposti ja luotettavasti� 
Tähystyksessä mahalaukun limakalvolta otettu koepala upotetaan testilevyn geeliin, ja geelin värin muuttuminen 
keltaisesta punaiseksi 1-2 minuutin kuluessa kertoo helikobakteerin läsnäolosta näytteessä� Negatiivinen tulos 
varmistuu 30 minuutin kuluessa� Testi perustuu helikobakteerin ureaasientsyymin aktiivisuuden osoittamiseen� 
Helikobakteerin ureaasientsyymi pilkkoo ureaa� Reaktio havaitaan geelin sisältämän indikaattorivärin 
muutoksena� 

Helikobakteeripikatestiä voidaan käyttää helikobakteeri-infektion diagnosointiin tai häätöhoidon tehon 
osoittamiseen� 

 2 MIN - 30 MIN
BIOPSIASTA

TULOKSET

Helicobacter pylori -pikatesti

Pikatestit

Helicobacter pylori quick test

Tilausnro� Tuote Määrä

602015 Helicobacter pylori quick test 50 testiä

602017  Positive control reagent 1

Helicobacter pylori quick test

• Testaus mahalaukun koepalasta
• Helppo menetelmä - soveltuu tehtäväksi 

hoitotilassa
• Hyvin luotettava testi
• Helppo tuloksen tulkinta
• Positiivinen tulos jopa 1-2 minuutissa, 

negatiivinen tulos 30 minuutissa
• Kustannustehokas, diagnoosi jo endoskopian 

yhteydessä
• Mahdollistaa helikobakteerin häätöhoidon 

aloittamisen heti
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ASETALDEHYDIÄ SITOVAT TUOTTEET

Asetaldehydia sitovat tuotteet

• Acetium® -imeskelytabletti
• Acetium® -kapseli

18



Ensimmäisen luokan karsinogeeni
Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut 
alkoholijuomien sisältämän ja alkoholista 
muodostuvan asetaldehydin ensimmäisen luokan 
karsinogeeniseksi yhdisteeksi� Tämä tarkoittaa, että 
asetaldehydi kuuluu samaan luokkaan kuin asbesti 
ja tupakka� Jatkuva altistuminen asetaldehydille lisää 
syöpäriskiä�

Missä asetaldehydiä esiintyy?
Alkoholi ja tupakka ovat merkittävimmät 
asetaldehydilähteet� Asetaldehydi on 
alkoholiaineenvaihdunnan merkittävin sivutuote ja yksi 
tupakansavun haitallisimmista aineista�

Lisäksi asetaldehydiä esiintyy elintarvikkeissa� 
Erityisen runsaasti sitä on elintarvikkeissa, joiden 
valmistamiseen liittyy käymisprosessi� Tällaisia ovat 
esimerkiksi alkoholijuomat, etikka, meijerituotteet, 
kotikalja ja sima� Joissakin elintarvikkeissa 
asetaldehydiä esiintyy luonnostaan, kuten hedelmissä 
ja hedelmäpohjaisissa tuotteissa�

Asetaldehydiä käytetään hyvän hedelmäisen 
tuoksunsa vuoksi myös elintarvikkeiden aromiaineena� 
Sitä lisätään joihinkin leivonnaisiin, makeisiin, 
jugurtteihin, hedelmämehuihin ja alkoholijuomiin�

Asetaldehydi suussa ja mahassa
Tupakansavun asetaldehydi liukenee tehokkaasti 
sylkeen ja kulkeutuu nielua pitkin mahaan� Mikrobien 
aineenvaihdunta on toinen merkittävä asetaldehydin 
lähde elimistössä�

Elimistön normaalikasvustoon kuuluvat mikrobit 
tuottavat asetaldehydiä hapettamalla etanolia sekä 
käymisreaktiolla sokerista� Suun normaalikasvustoon 
kuuluvia mikrobeja (hiivoja ja bakteereja) kulkeutuu 
jatkuvasti mahaan nielemisen mukana� Normaalissa 
terveessä mahassa mahan suolahappo (HCl) tuhoaa 
nämä mikrobit� Sen sijaan henkilöillä, joiden mahan 
limakalvon happoa tuottavat solut ovat hävinneet 
limakalvon surkastumisen (atrofinen gastriitti) 
seurauksena, mikrobit pystyvät lisääntymään 
mahalaukussa ja tuottamaan asetaldehydiä� Näin 
tapahtuu myös henkilöillä, jotka ovat pitkään 
käyttäneet haponestolääkkeitä (ns� happopumpun 
estäjiä) happovaivojen hoitoon� Toisin kuin maksa, 
mahalaukun mikrobit ja ruoansulatuskanavan 
limakalvo eivät pysty tehokkaasti muuttamaan 
asetaldehydiä etikkahapoksi ja vedeksi, jolloin 
asetaldehydiä kertyy runsain määrin sylkeen, 
hapottomaan mahaan ja myös ruoansulatuskanavaan� 

Helikobakteeri pystyy selviämään hapollisessa 
mahassa ja atrofinen gastriitti on yleensä seurausta 
kroonisesta helikobakteeri-infektiosta� Lisäksi 
helikobakteeri tuottaa asetaldehydiä�

Riskiryhmiin kuuluu satoja tuhansia suomalaisia
Tiettyihin riskiryhmiin kuuluvat altistuvat 
asetaldihydille huomattavasti muita enemmän� Jos 
kuulut johonkin seuraavista ryhmistä, asetaldehydi on 
sinulle erityinen riskitekijä:

• Tupakoit
• Kärsit hapottomasta tai matalahappoisesta 

mahasta
• Käytät haponestolääkkeitä närästyksen tai 

ylävatsavaivojen ja -kivun hoitoon
• Kärsit kroonisesta helikobakteeri-infektiosta

Asetaldehydi
Asetaldehydille altistutaan joka päivä

Asetaldehydia sitovat tuotteet 19
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Acetium imeskelytabletti on nikotiiniton vieroitusvalmiste heille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin� Sen käyttö 
on helppoa: imeskele yksi tabletti joka kerta, kun tupakoit� Tupakoinnin lopettaminen Acetiumin avulla kestää 
keskimäärin 3-6 kuukautta ja vaatii säännöllisen käytön� Acetiumin käytön seurauksena tupakoinnista saatava 
mielihyvän tunne vähenee ja savukkeen maku sekä tupakointikokemus muuttuu, jolloin lopettamisesta tulee 
helpompaa�

Acetium-imeskelytabletti sisältää luonnollista aminohappoa L-kysteiiniä, joka sitoo tehokkaasti tupakansavusta 
sylkeen liukenevaa asetaldehydiä�

L-kysteiini sitoo tupakoinnin aikana jopa 90 % tupakansavusta sylkeen liukenevasta asetaldehydistä� Suositeltu annos 
on 1 tai 2 imeskelytablettia tupakointikerran aikana ja suurin suositeltu päiväannos on 40 tablettia�

Acetium-imeskelytabletti on läpimurto tupakoinnin lopettamisessa

• Acetium ei sisällä nikotiinia eikä ylläpidä nikotiiniriippuvuutta
• Acetium ei sisällä lääkeaineita eikä aiheuta sivuvaikutuksia, joita perinteiset 

tupakanvieroitusvalmisteet aiheuttavat
• Valmistettu ja kehitetty Suomessa
• Kliinisesti tutkittu

Acetium-imeskelytabletti

• Poistaa syljestä asetaldehydiä tupakoinnin 
aikana

• Kokemus tupakoinnista muuttuu vieroituksen 
aikana

• Hammasystävällinen, sisältää ksylitolia� 
Huono suuhygienia lisää paikallista 
asetaldehydituotantoa

• Helppokäyttöinen ja miellyttävän makuinen

Acetium® -imeskelytabletti
Eroon tupakasta – ilman nikotiinia

Asetaldehydia sitovat tuotteet

Acetium® lozenge - Quit smoking

Tilausnro� Tuote Määrä

620230 Acetium lozenge fi-sv 10x30  
  tablettia
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Acetium-kapseli suojaa mahalaukun limakalvoa asetaldehydiltä henkilöillä, joilla on hapoton maha� Acetium 
sisältää L-kysteiiniä, joka on luonnollinen aminohappo� L-kysteiini sitoo asetaldehydin tehokkaasti ja 
paikallisesti mahassa�

Säännöllisesti haponestolääkkeitä käyttävien tai hapottomasta mahasta kärsivien suun bakteerit ja hiivat 
kykenevät elämään mahalaukussa� Nämä bakteerit ja hiivat tuottavat asetaldehydiä aina alkoholijuomien ja 
alkoholia tai sokeria sisältävien elintarvikkeiden nauttimisen yhteydessä� 

Helikobakteeri pystyy selviämään jopa hapollisessa mahassa ja mahalaukun limakalvon surkastumisesta 
johtuva hapoton maha on usein seurausta kroonisesta helikobakteeri-infektiosta� Helikobakteeri tuottaa myös 
asetaldehydiä�

Asetaldehydi on merkittävä terveysriski jos:

• maha on matalahappoinen tai hapoton
• käyttää pitkäkestoisesti haponestolääkkeitä (PPI-lääkkeet tai H2-salpaajat)
• sairastaa kroonista Helicobacter pylori -infektiota

Acetiumin-kapselista hitaasti vapautuva L-kysteiini sitoo asetaldehydin paikallisesti ja tehokkaasti mahassa�

Acetium-kapseli

• Suojaa vatsaa erityisesti jos maha 
on matalahappoinen tai hapoton tai 
haponestolääkkeiden käyttö on pitkäaikaista

• Vähentää tehokkaasti mahan 
asetaldehydipitoisuutta aterioinnin ja 
alkoholin nauttimisen yhteydessä

Acetium® -kapseli 
Suojaa vatsaa

Asetaldehydia sitovat tuotteet

Acetium capsule

Tilausnro� Tuote Määrä

620140 Acetium 100 mg fi-sv-en 4 x 15 
  blisteriä
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Spesifisyys Klooni # Isäntä Alaluokka Formaatti Määrä* Menetelmä** Parafiini*** Tilaus #

Monoklonaaliset vasta-aineet Gastrisiin biomarkkereihin   

Pepsinogeeni I 4C6�1 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC kyllä 610055

Pepsinogeeni II L10CC10 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC kyllä 610056

Monoklonaaliset vasta-aineet Fytoestrogeeneihin     

Genisteiini L22FA2 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg EIA, FIA - 610058

Monoklonaaliset vasta-aineet soluvälineen komponentteihin     

Solun Fibronektiini (cFn) DH1 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB, EIA ei 610001

Tenaskiini-C EB2 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB, EIA ei 610002

Tenaskini-C DB7 hiiri IgG2a puhdistettu 100 μg IHC, WB kyllä 610003

Lamiini (ß
1
-chain) DG10 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610004

Lamiini (ɣ
1
-chain) BC7 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, IP ei 610005

Plasma Fibronektiini (pFn) BF12 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610006

Vitronektiini BE10 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610007

Monoklonaaliset vasta-aineet Integriineihin       

ß
1
 -Integriini DF5 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB kyllä 610008

ß
1
 -Integriini DF7 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IHC, WB kyllä 610009

ß
3
 -Integriini BB10 hiiri IgG

1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610010

IIb
-Integriini CA3 hiiri IgG

1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610011

Monoklonaaliset vasta-aineet Endoteelisolujen pintamarkkeriin      

PECAM-1 CE6 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610027

Monoklonaaliset vasta-aineet Välittäjäaineisiin     

GABA 5A9 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, EIA kyllä 610025

CGRP CD8 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB, EIA kyllä 610026

Monoklonaaliset vasta-aineet Tukirangan polypeptideihin   

 -Aktiini CB11 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610012

 -Fodriini AA6 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610013

Vinkuliini FB11 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610014

Sytokeratiini 18 4B11 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB, IP ei 610015

Sytokeratiini 8,18,19 2A4 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610016

Sytokeratiini 7,17,19 4F5 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610017

Vimentiini 65E hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610018

Neurofilamentti 150, 200 13AA hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610021

Neurofilamentti 70, 200 14BA hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IHC, WB ei 610022

Monoklonaaliset vasta-aineet Spektriineihin       

Erytroidi -Spektriini AF10 hiiri IgG
1
 puhdistettu 100 μg IP, WB, IHC ei 610023

Erythroidi ß-Spektriini DB2 hiiri IgG1 puhdistettu 100 μg IP, WB, IHC ei 610024

Pyynnöstä mahdollisuus saada vasta-aineita erilaisissa puskureissa ja konsentraatioissa.
* Muut koot saatavana pyynnöstä 
** Biohitin vasta-aineiden käyttö: IHC = Immunohistokemia, WB = Western blotting, FIA = fluoresenssi-immunomääritys, 
  IP = immunopresipitaatio, EIA = entsyymi-immunomääritys 
*** Reaktiivisuus parafiinileikkeiden kanssa

Monoklonaaliset vasta-aineet

MONOKLONAALISET VASTA-AINEET
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Gastriset biomarkkerit
Pepsinogeeni I: 

Pepsinogeeni I on yksi pepsiinin esiastemolekyyleistä� Nämä proteiinit syntetisoidaan ja eritetään yksinomaan mahalaukun sisältöön 
mahan runko-osassa sijaitsevien pääsolujen ja limaa erittävien ns� kaulasolujen toimesta� Atrofisessa korpusgastriitissa nämä solut 
häviävät, mikä johtaa seerumin pepsinogeeni I tasojen alentumiseen ja pepsinogeeni I -positiivisten solujen määrän vähenemiseen mahan 
limakalvobiopsioissa� Pepsinogeeni I -positiivisten solujen löytyminen immunohistokemiallisessä värjäyksessä on erittäin luotettava merkki 
happoa erittävistä limakalvorauhasista� Pohjukkaissuolen ns� gastrisessa heterotopiassa (normaalia mahan limakalvoa pohjukaissuolen 
bulbus-osassa), mutta ei gastrisessa metaplasiassa (mahatyyppistä limakalvoa pohjukkaissuolen bulbuksessa), happoa erittävät rauhaset 
antavat positiivisen immunohistokemiallisen reaktion pepsinogeeni I:lle�
 
Pepsinogeeni II: 

Pepsinogeeni II on toinen pepsiinin esiastemolekyyli� Nämä proteiinit erittyvät mahalaukun sisältöön pylorus-tyyppisistä rauhasista mahan 
portiossa (antrum), sekä myös mahan runko-osan pääsoluista ja happoa erittävien rauhasten (oxyntic glands) kaulasoluista� Negatiivinen 
immunohistokemiallinen reaktio pepsinogeeni I:lle mutta positiivinen reaktio pepsinogeeni II:lle on tyypillistä antrumin limakalvolle� 
Atrofisessa gastriitissa tämän tyyppinen värjäys osoittaa, että positiiviset rauhaset ja solut ovat metaplastisia ja edustavat pylorus-tyyppistä 
erilaistumista (ns� pseudo-pyloorinen metaplasia)�

Tenascin-C

Soluväliaineen komponentit
Soluväliaine (ECM) koostuu löyhäsäikeisestä sidekudosverkosta, jonka pääkomponentit 
ovat fibronektiini ja kollageenit (tyypit I ja III) sekä tyvikalvo (BM)� Soluväliaine toimii solujen 
tarttumispintana ja tukena sekä tarjoaa fyysisen esteen� Soluväliaineen molekyylien ominaisuudet 
ratkaisevat myös kudosten fysikaaliset ominaisuudet, kuten elastisuuden ja vetolujuuden sekä 
vaikuttaa solujen jakaantumiseen, erilaistumiseen, tarttumiseen ja liikkumiseen�

Väliaineella on myös merkittävä rooli kudosvaurioissa ja paranemisessa� Soluväliainekomponenttien 
havaitseminen kehon eri osissa tarjoaa tehokkaan työkalun pahanlaatuisten muutosten, invaasion 
tai etäpesäkkeiden seuraamiseen� Biohit tarjoaa monoklonaalisia vasta-aineita seuraaville 
väliaineproteiineille: Fibronektiini, Tenaskiini, Lamiini ja Vitronektiini�

Endoteelisolujen pintamarkkeri
Endoteeli on verisuonten sisäseinämän ohut kerros, joka muodostaa rajapinnan veren ja verisuonen muun seinämärakenteen 
välille� Endoteelin muodostavia soluja kutsutaan endoteelisoluiksi� Platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM-1) on 
membraaniglykoproteiini, joka ilmenee korkeina tasoina varhaisissa ja kypsissä endoteelisoluissa, verihiutaleissa ja useimmissa 
leukosyyttien alapopulaatioissa ja toimii niissä soluadheesiomolekyylinä�

Integriinit
Integriinit ovat laajin tunnettu soluväliaineen reseptoriperhe� Ne ovat glykoproteiineja, jotka 
välittävät solun ja solunulkoisen matriisin sekä solujen välisiä vuorovaikutuksia� Integriinit 
koostuvat useista proteiinialaperheistä, joilla on yhteinen β-alayksikkö ja erillinen α-alayksikkö� 
Biohitin valikoimasta löytyvät monoklonaaliset vasta-aineet seuraaville integriineille: β1-Integriini, 
β3-Integriini ja α

IIb
-Integriini�

β1-Integrin

α- Fodrin (normal breast)

Tukirangan polypeptidit
Solulimassa sijaitseva säiemäinen tukiranka koostuu useista erilaisista proteiinisäikeistä� 
Nämä määrittävät solun muodon ja mahdollistavat solun ja solun sisäisten organellien 
liikkeet� Lisäksi välikokoisten filamenttien solutyyppispesifinen ilmentyminen mahdollistaa 
monien, muuten epäspesifisten tuumorien alkuperän määrittämisen� Biohitin monoklonaaliset 
vasta-aineet solutukirangan mikrofilamentille ovat α-Aktiniini ja Vinkuliini� Välikokoisille 
filamenteille: Sytokeratiini 18; Sytokeratiini 8,18,19; Sytokeratiini 7,17,19; ja Vimentiini� 
Hermosolujen Neurofilamentti 70,200 ja Neurofilamentti 150,200� Lisäksi Biohitillä on solukalvon 
tukirankaproteiinin vasta-aine α-Fodriini� 

Fytoestrogeenit
Genisteiini on isoflavoni, joka kuuluu fytoestrogeenien (kasvien estrogeenien) ryhmään ja joka yhdistetään syövän, sydän- ja verisuonitautien 
sekä muiden kroonisten sairauksien ehkäisemiseen� Genisteiinin päälähde on soijapapu ja erilaiset soijaruoat� Sen immunologisella 
määrityksellä on kasvava merkitys biologisista nesteistä ja kudoksista, ja tätä tarkoitusta varten on saatavana Biohitin Genisteiinivasta-aine�

Spektriinit
Erytroidispektriinit ja muut erytroidisen tukirangan proteiinit ja transmembraaninen proteiininauha 3 ovat erittäin spesifisiä punasoluille 
ja niiden esiasteille� Ne ovat luotettavampia markkereita erytroidin erilaistumisessa kuin yleisesti käytetty glykoforiini A, koska glykoforiini 
A:ta ilmenee myös monissa solulinjoissa, joilla on pääasiassa metakaryoottisia ominaisuuksia� Sekä erytroidi α-spektriinin että erytroidi 
β-spektriinin monoklonaalisia vasta-aineita voidaan käyttää esimerkiksi erytroidileukemioiden tunnistamiseen�

Välittäjäaineet
Neuro- ja neuroendokriinisolut kykenevät syntetisoimaan sekä erilaisia peptidejä että aminohappoja, jotka voivat toimia joko estävinä tai 
stimuloivina aineina neurotransmissiossa� Tällaisia välittäjäaineita ovat gamma-aminovoihappo (GABA) ja kalsitoniinigeeniin liittyvä 
peptidi (CGRP), joita vastaan Biohitin valikoimista löytyvät vasta-aineet�
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• Kuoppalevylukijat ja -pesurit
• Automaattinen vasta-ainemääritys analysaattori 
• Dynex-automaatti
• Laboratoriopalvelut

LABORATORIOLAITTEET JA -PALVELUT

Laboratoriolaitteet ja -palvelut24
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TS- ja ELx -kuoppalevynlukijat
TS800 on edullinen ja luotettava yksikanavainen mikrolevynlukija, joka on tarkoitettu endpoint-tyyppisten 
mittausten suorittamiseen, mutta mahdollistaa myös kineettiset mittaukset tai kuopan pohjan skannauksen 
tietokoneohjelmiston avulla� Laite soveltuu hyvin moniin kuoppalevyjä soveltaviin biologisiin testeihin, 
tyypillisimmillään ELISA-diagnostiikkaan�

Lukijalla voidaan mitata monenlaisia kuoppalevyjä aallonpituusalueen kattaessa 400-750 nm� UV-version optiikka 
tukee laajennettua mittausaluetta 340 nm:stä lähtien�

Laitteeseen integroidulla kosketusnäyttöpohjaisella käyttöliittymällä ja sitä tukevalla monipuolisella ohjelmistolla 
voidaan helposti toteuttaa mitä moninaisemmat ELISA-tyyppiset mittaus-, laskenta- ja tulosten validointitarpeet� 
Windows-tietokoneelle asennettavan Gen5-ohjelmisto laajentaa sovellusvalikoimaa tarjoten monipuoliset 
tiedonkäsittelymahdollisuudet helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän avulla�

ELx808 on puolestaan nimenomaisesti 96-paikkaisella kuoppalevyjen käyttöön suunniteltu 8-kanavainen 
filtterifotometri�  IU-malli tarjoaa integroidun levynlämmittimen ja levynravistimen� Tämä lukija sopii 
erinomaisesti kineettisiin mittauksiin nopean mittauksensa vuoksi� Vastaavasti siinä on integroitu käyttöliittymä 
datankäsittelyominaisuuksineen, ja tuki monipuoliselle Gen5-tietokoneohjelmistolle�

50TS-kuoppalevypesuri
50TS on ohjelmoitava luotettava ja monikäyttöinen kuoppalevypesuri� Pesurin ainutlaatuiset ominaisuudet 
laajentavat sen käyttösovellukset pitkälle tavallisten pesureiden edelle� Tyypillisiä käyttökohteita ovat EIA-, FIA-,  
RIA-, DNA- ja solutestit� Annostelu- ja tyhjennysnopeudet sekä annostelusyvyys ovat ohjelmoitavissa, minkä 
johdosta pesuri soveltuu monenlaiseen työskentelyyn aina hellävaraisista solumäärityksistä voimakkaampiin 
ELISA-levyjen pesuihin� Valinnainen pohjapesuohjelma varmistaa laadukkaat pesutulokset� Laitteen em� lukijoita 
vastaavalla integroidulla käyttöliittymällä annostelu- ja pesuohjelmien optimointi käy vaivattomasti�

Kuoppalevylukijat ja -pesurit

Laboratoriolaitteet ja -palvelut

Laitteet

Tuotenro� Tuote

740030 BP800 Microplate Photometer

740031 BP800 Micoplate Photometer 340 nm (UV)

740032 BP800 Microplate Photometer 384 (NB)

740040 BP808 Microplate Photometer

740041 BP808 Microplate Photometer (UV, I)

740050 BW50/8 Microplate Strip Washer

740051 BW50/16 Microplate Strip Washer 384

740052 BP50/12 Microplate Strip Washer

740053 BP50/8V Microplate Strip Washer
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Laitteessa on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten näyteputkien paikat tunnistava tarjotin, tarkka 
kiinteällä kärjellä varustettu nesteannostelija/pesuri, kuoppalevyjen orbitaalinen ravistelija, sisäänrakennettu 
viivakoodinlukija, tasalämpöinen inkubaattori, 192 näytepaikan kapasiteetti ja sisäkamera� Laite on automaatiksi 
pienikokoinen ja kevyt ja näin ollen se voidaan sijoittaa normaalille 60 cm:n laboratoriopöydälle� Täysin avoin 
arkkitehtuuri mahdollistaa periaatteessa minkä tahansa ELISA-testin ohjelmoinnin ja ajamisen, maksimissaan 
jopa kahdeksaan eri määritykseen suorittamisen� CLIA-optio tarjoaa mahdollisuuden kemiluminesenssi 
pohjaisten testien ajamiseen� Kaupallisia näyte- ja regenssi-putkia käyttävä kustannustehokas vaihtoehto�

Automaattinen vasta-ainemääritys analysaattori

Immunoassay (ELISA) analysaattorin 
ominaisuudet:

• Avoin arkkitehtuuri
• Pieni ja kevyt, mahtuu normaalille 

 laboratoriopöydälle
• 8 testin samanaikainen ajo
• 16 reagenssipaikkaa
• Älykäs näyte/reagenssitarjotin 192 näytteelle
• Sisäänrakennettu EIA/CLIA lukija
• Orbitaaliravistin
• Suurtarkkuusannostelija
• Konvektioon perustuva inkubaattori
• Sisäänrakennettu viivakoodinlukija
• Sisäänrakennettu kamera
• Intuitiivinen ohjelmistokäyttöliittymä
• LIMS-tuki

Laitteet

Tuotenro� Tuote

742000 Automated Immunoassay Analyzer

742001  Automated Immunoassay Analyzer (with CLIA-option)

Biohit Automated Immunoassay Analyzer laitteen on valmistanut Gold Stand-
ard Diagnostics Inc.

Laboratoriolaitteet ja -palvelut
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Avoin ELISA-automaatti, joka yksinkertaisen graafisen käyttöliittymänsä tukemana soveltuu hyvin jopa kliiniseen 
laboratoriokäyttöön� Automaatilla voidaan periaatteessa ajaa kahdella 96-paikkaisella kuoppalevyllä jopa 12 
testiä samanaikaisesti� Laite käyttää kertakäyttöisiä kärkiä sekä näytelaimennusstrippejä� Pesu suoritetaan 
nopealla 8-kanavaisella pesupäällä� Optiona integroitu nopea viivakoodinlukija�

Dynex-automaatti

Dynex Automated Systems automaatissa  
seuraavat tyypilliset ELISAa tukevat 
ominaisuudet:

• Maksimissaan 216+20 annostelukärkeä
• 12x8 DW näytelaimennusstrippiä, yhteensä 

96 näytelaimennoskaivoa
• 5x20 slide-in-tyyppistä näyteputkitelinettä
• Kaksi erillistä slide-in-tyyppistä reagenssi- ja 

kontrollitelinettä
• Kaksi erillistä kuoppalevytarjotinta
• Integroitu fotometri ja 2-paikkainen 

inkubaattori
• Lineaarinen ravistin alueella 14-20 Hz, 

kolmella vakionopeudella
• 8-kanavainen pesuri
• Edestä ladattavat ja tyhjennettävät puskurit-

pullot ja kärkien roska-astia
• LIMS-ohjelmisto (optionaalinen)

Laitteet

Tuotenro� Tuote

742300 DS2® Automated 2-plate System with incubators 

742301 DS2® Automated 2-plate System with incubators 
and 
 Bar code Reader

DS2-laitteen on valmistanut Dynex Technologies

Laboratoriopalvelut
Biohit Laboratory Services tarjoaa analyysejä 
sekä elintarvikkeiden ja alkoholipitoisten 
juomien asetaldehydipitoisuuksien määrityksiä� 
Laboratoriopalvelut tuottavat mm� elintarvikkeiden 
asetaldehydipitoisuuksien mittauksia teollisuudelle ja 
tutkijoille� 

Lisäksi Biohit tarjoaa yksityispotilaille mahdollisuuden 
päästä maha- ja suolikanavan testeihin jopa ilman 
lääkärin lähetettä� Kela-korvauksen saa kuitenkin vain 
lääkärin lähetteellä tehdystä testistä�

Laboratorion palvelut:

GastroPanel laaja (Kela-korvattava)

• Helikobakteeri IgG vasta-aineet
• Pepsinogeeni I
• Pepsinogeeni II
• Gastriini-17

Laboratoriolaitteet ja -palvelut

Lisätietoja Biohitin tarjoamista terveysmittauksista 
voit lukea terveysmittaukset�fi – verkkosivuiltamme�
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GastroPanel

• Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N, van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, 
Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J� Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach specific 
plasma biomarkers� Scand J Gastroenterol 2012; 47:136-147�

• Benberin V, Bektayeva R, Karabayeva R, Lebedev A, Akemeyeva K, Paloheimo L, Syrjänen K� Prevalence of H� pylori Infection and 
Atrophic Gastritis Among Symptomatic and Dyspeptic Adults in Kazakhstan� A Hospital based Screening Study Using a Panel of Serum 
Biomarkers� Anticancer Reresearch 2013; 33:4595-4602�

• Germana B, Di Mario F, Cavallaro LG, Moussa AM, Lecis P, Liatoupolou S, Comparato G, Carloni C, Bertiato G, Battiestel B, Papa 
N,Aragona G, Cavestro GM, Iori V, Merli R, Bertolini S, Caruana P, Franze A� Clinical usefulness of serum pepsinogens I and II, gastrin-17 
and anti-Helicobacter pylori antibodies in the management of dyspeptic patients in primary care� Dig Liver Dis 2005; 37:501–508�

• Sipponen P, Härkönen M� Hypochlorhydric stomach: a risk condition for calcium malabsorption and osteoporosis? Scand Gastroenterol 
2010; 45:133-138�

• Storskrubb T, Aro P, Ronkainen J, Sipponen P, Nyhlin H, Talley NJ, Engstrand L, Stolte M, Vieth M, Walker M, Agreus L� Serum 
biomarkers provide an accurate method for diagnosis of atrophic gastritis in a general population: The Kalixanda study� Scand J 
Gastroenterol 2008; 43:1448-1455�

• Telaranta-Keerie A, Kara R, Paloheimo L, Härkönen M, Sipponen P� Prevalence of undiagnosed advanced atrophic corpus gastritis in 
Finland: an observational study among 4256 volunteers without specific complaints� Scand J Gastroenterol 2010; 45:1036-104�

• Väänänen H, Vauhkonen M, Helske T, Kääriäinen I, Rasmussen M, Tunturi-Hihnala H, Koskenpato J, Sotka M, Turunen M, Sandström R, 
Ristikankare M, Jussila A, Sipponen P� Non-Endoscopic Diagnosis of Atrophic Gastritis with a Blood Test� Correlation between Gastric 
Histology and Serum Levels of Gastrin-17 and Pepsinogen I� A Multicentre Study� Eur J Gastroenterol Hepatol 2003; 15:885-891� 

BIOHIT Calprotectin ELISA

• Tibble J, Teahon K,  Thjodleifsson B,  Roseth A,  Sigthorsson G,  Bridger S, Foster R, Sherwood R, Fagerhol M, Bjarnason I� A simple 
method for assessing intestinal inflammation in Crohn’s disease� Gut 2000; 47:506–513�

• Tibble J, Sighthorsson G,  Foster R, Forgacs I, Bjarnason I� Use of surrogate markers of inflammation and Rome criteria to distinguish 
organic from nonorganic intestinal disease� Gastroenterol 2002;123:450–460� 

• Tibble J, Sigthorsson G, Foster R, Sherwood R, Fagerhol M, Bjarnason I� Faecal calprotectin and faecal occult blood tests in the diagnosis 
of colorectal carcinoma and adenoma� Gut 2001; 49:402–408�

• Tibble JA, Bjarnason I� Non-invasive investigation of inflammatory bowel disease� World J Gastroenterol 2001;  7:460-465�

• Tibble JA, Sigthorsson G, Bridger S, Fagerhol M, Bjarnason I� Surrogate markers of intestinal inflammation are predictive of relapse in 
patients with quiescent inflammatory bowel disease� Gastroenterol 2000; 119:15-22�

• Tøn H� Improved assay for fecal calprotectin� Clinica Chimica Acta 2000; 292:41-54 

BIOHIT Active B12 (holotranscobalamin) ELISA

• Nexo E� Hvas A-M� Bleie Ø et al� Holo-transcobalamin is an early marker of changes in cobalamin homeostasis� A randomized placebo-
controlled study� Clin Chem 2002; 48(10):1768-71 

• Valente E� Scott JM� Ueland PM et al� Diagnostic accuracy of holotranscobalamin� methylmalonic acid� serum cobalamin� and other 
indicators of tissue vitamin B12 status in the elderly� Clin Chem 2011; 57(6):856-863 

• Nexo E� Hoffmann-Lucke E� Holotranscobalamin� a marker of vitamin B12 status: analytical aspects and clinical utility� Am J Clin Nutr 
2011; 94(1):359S-365S 

• Obeid R� Jouma M� Hermann W� Cobalamin status (holotranscobalamin� methylmalonic acid) and folate as determinants of homocysteine 
concentration� Clin Chem 2002; 48(11):2064-5 

• Lloyd-Wright Z� Hvas A-M� Moller J et al� Holotranscobalamin as an indicator of dietary vitamin B12 deficiency�                                          
Clin Chem 2003; 49(12):2076-8� 

• Refsum H� Smith AD� Low Vitamin B12 status in confirmed Alzheimer’s disease as revealed by serum holotranscobalamin� J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2003; 74:959-61 

• Chen X� Remacha AF� Sarda MP et al� Influence of cobalamin deficiency compared with that of cobalamin absorption on serum holo-
transcobalamin II� Am J Clin Nutr 2005; 81:110-14  

Lactose Intolerance quick test

• Franzè J, Parodi A, Savarino E, Morana E, Bertelè A, Savarino V, Di Mario F� A comparison between lactose breath test and quick test on 
duodenal biopsies for lactase deficiency, in patients with self reported lactose intolerance� Gut 2009; 58(Suppl II):A261� 

• Ghanghro I, Basu S, Vidyarthi M, McTaggert C, Hollanders D� The Incidence of  Lactose Deficiency in an endoscopically and histologically 
normal group of white Caucasians� Gastroenterology Today 2009; 19(3):76-78�

• Kuokkanen M,  Myllyniemi M,  Vauhkonen M,  Helske T,  Kääriäinen I,  Karesvuori S, Linnala A, Härkönen M,  Järvelä I,  Sipponen P�  A 
biopsy-based quick test  in the diagnosis of duodenal hypolactasia in upper gastrointestinal endoscopy� Endoscopy 2006; 38(7):708-712�

• Ojetti V, La Mura R, Zocco MA, Cesaro P, De Masi E, La Mazza A, Cammarota G, Gasbarrini G, Gasbarrini A� Quick test: a new test for the 
diagnosis of duodenal hypolactasia� Dig Dis Sci� 2008 Jun; 53(6):1589-92

• Orlandi M, Netzer P, Inauen W� IDENTIFYING LACTOSE INTOLERANCE WITH A NOVEL BIOPSY-BASED RAPID LACTASE TEST�                 
Gut 2006; Vol 55 (suppl V): A98
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BIOHIT ColonView quick test

• Luthgens K et al� Hemoglobin-Haptoglobin Complex: A Highly Sensitive Assay for the Detection of Fecal Occult Blood� Clinical Laboratory 
1998; 44:543-551�
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Helicobacter pylori quick test
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BIOHIT Helicobacter pylori UFT300 quick test
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BIOHIT Celiac quick test
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