CRP geeft informatie over
de ernst van een acute
luchtweginfectie,
ook bij Covid-19
C-reactief proteïne (CRP) neemt toe tijdens een COVID-19 infectie,
waarbij hogere concentraties vaak verband houden met de ernst van de
ziekte. Het resultaat in combinatie met klinische bevindingen helpen om
de ernst van de toestand van de patiënt te beoordelen en om verdere
behandelstappen te bepalen. CRP wordt eenvoudig in 2 minuten gemeten
met de draagbare QuikRead go Analyzer.

CRP bij een COVID-19 infectie
Er is een significante toename van CRP gemeld bij
COVID-19-patiënten met concentraties van gemiddeld
30-50 mg/L1-3. Patiënten met ernstige symptomen lijken
significant hogere CRP-waarden te hebben.
Verschillende onderzoeken tonen dat hogere
concentraties verband houden met longschade of
een slechtere prognose van COVID-19-patiënten.3-5

QuikRead go CRP-tests bieden snelle ondersteuning
∙ Snel - Testtijd van 2 minuten, wat zorgt voor een snelle doorstroming van patiënten
op de zorglocatie.
∙ Flexibel - Flexibele monsterstabiliteit van 2 uur, minimale hands-on tijd en draagbaar
instrument maken flexibel testen in verschillende zorgomgevingen mogelijk.
∙ Betrouwbaar - Laboratorium kwaliteit en bidirectionele koppeling zorgen voor
betrouwbare automatische resultaten op de zorglocatie.
∙ Makkelijk te gebruiken - Meting met behulp van een vingerprik.
Onderhoudsvrij instrument met intuïtieve gebruikersinterface.

Praktische ervaringen van de COVID-19
pandemie
Efficiënte patiënten doorstroom is belangrijk in een
zorgsysteem dat wordt geconfronteerd met uitzonderlijk
hoge aantallen patiënten met symptomen van een
seizoensgebonden respiratoir pathogeen. CRP wordt
als non- specifieke marker aanbevolen om beter inzicht
te krijgen in de ernst van de infectie, de prognose en
monitoring van het verloop van de COVID-19 infectie6-8.
De snelle CRP diagnostiek geeft de zorgprofessional
in een vroeg stadium de juiste informatie om voor
patiënten direct het juiste behandeltraject in te zetten,
bijvoorbeeld thuiszorg of verdere specifieke testen7-8.

Hoe werkt CRP
C-reactief proteïne (CRP) is een
bekende biomarker voor ondersteunende informatie bij het goed
kunnen inschatten van een ontsteking,
infectie en weefselschade 9. CRP is
detecteerbaar binnen vier tot zes uur
na de eerste stimulus en het niveau
piekt op 48 uur. De concentratie
weerspiegelt de ernst van de ziekte10-11.
Het heeft een halfwaardetijd van 19
uur en na de verdwijning of
verwijdering van de stimulus, verlagen
de niveaus naar normaal 11-12.
Als een niet-specifieke marker,
ondersteunt het CRP resultaat de
klinische beoordeling voor het maken
van het juiste behandelplan voor
de patiënt.

QuikRead go Analyser
Artikel nummer
OD-133893

Bij een in de samenleving verworven
longontsteking, duiden CRP concentraties onder 20 mg/l op het een milde
infectie betreft, terwijl 100 mg/l normaliter is gerelateerd aan significante
bacteriële infecties, wat de behoefte
aan antibiotica aangeeft.
De daartussen gelegen concentraties
geven aan dat het een virale infectie of
vanzelf over gaande ziekte betreft.13-14
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