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DAFTAR ISI



Helicobacter Pylori (H. Pylori) adalah bakteri berbentuk spiral yang ditemukan di lapisan 
mukosa lambung atau melekat pada lapisan epitel perut. H. Pylori menyebabkan lebih dari 
90% tukak duodenum dan hingga 80% tukak lambung.

Pemeriksaan Helicobacter Pylori semakin penting karena korelasi yang kuat antara keberadaan 
bakteri dan penyakit gastrointestinal (lambung dan duodenum) seperti gastritis, penyakit 
ulkus peptik, dan karsinoma lambung.

Pasien yang menderita ulkus gastro-duodenum dapat mengalami komplikasi seperti 
perdarahan atau perforasi saluran cerna bagian atas. Tes cepat H. Pylori dari CerTest, 
menawarkan tes skrining sederhana, sangat sensitif dan non-invasif untuk membuat diagnosis 
dugaan Helicobacter Pylori.
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STEP 1 
Buka penutup tabung koleksi kotoran 
dan gunakan stik untuk mengambil 
sampel secukupnya.

STEP 2
Tutup tabung yang berisi pengencer dan 
sampel kotoran. Kocok tabung untuk 
memastikan sampel terurai dengan baik.

STEP 3
Potong ujung penutup dan tuangkan 
3-4 tetes pada lubang “S” dengan tanda 
panah.

STEP 4
Tunggu warna yang akan muncul dan 
baca hasilnya dalam waktu 10 menit.

PROSEDUR TES

HASIL TES

1 2 3 4

1. Negatif
2. Positif
3. Invalid
4. Invalid

SENSITIVITAS & SPESIFISITAS

CerTest H. pylori vs.
Amplified IDEIATM Hp StARTM  Test

Sensitivitas Spesifisitas PPV NPV

> 94 % 99 % > 99 % > 84 %

CERTEST HELICOBACTER PYLORI
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Calprotectin adalah protein sitosolik neutrofil dengan sifat antimikroba, yang mengalami 
peningkatan konsentrasi dalam sampel feses selama peradangan usus. Resistensi protein 
terhadap degradasi membuatnya tetap stabil pada kotoran hingga 7 hari pada suhu kamar, 
dan menjadikannya sebagai bahan analisa yang ideal. Calprotectin dilepaskan oleh aktivasi 
leukosit, meningkatkan kadar dalam plasma, cairan serebral-spinal, cairan sinovial, urin atau 
feses sebagai konsekuensi dari penyakit pada organ yang relevan. 

Sebagai marker peradangan non-invasif, penentuan Calprotectin dapat berguna dalam diagnosis 
kolitis ulseratif (UC) dan penyakit Crohn (CD). Tes Calprotectin CerTest adalah pemeriksaan 
immunochromatographic semi kuantitatif untuk penentuan Calprotectin di sampel feses. Ini 
menawarkan pemeriksaan non invasif yang sederhana, dengan sensitivitas yang tinggi untuk 
menentukan aktivitas inflamasi usus, memantau respon pengobatan dan memprediksi risiko 
kambuh.
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PENJELASAN PRODUK DAN PATOLOGI

CERTEST CALPROTECTIN
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STEP 1 
Buka penutup tabung koleksi kotoran dan 
gunakan stik untuk mengambil sampel 
secukupnya.

STEP 2
Tutup tabung yang berisi pengencer dan 
sampel kotoran. Kocok tabung untuk 
memastikan sampel terurai dengan baik.

STEP 3
Potong ujung penutup dan tuangkan 
4 tetes pada lubang “S” dengan tanda 
panah.

STEP 4
Tunggu warna yang akan muncul dan 
baca hasilnya dalam waktu 10 menit.

PROSEDUR TES

HASIL TES

1 2 3 4

1. Negatif
2. Positif
3. Invalid
4. Invalid

SENSITIVITAS & SPESIFISITAS

CerTest Calprotectin 
vs. Calprest

Sensitivitas Spesifisitas PPV NPV

> 94 % 93 % > 94 % > 93 %

CERTEST CALPROTECTIN
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Kanker kolorektal adalah penyebab kesakitan dan kematian kedua di dunia Barat. 

Skrining dengan “Faecal Occult Blood / FOB Test” adalah berdasarkan konsep bahwa 
neoplasma kolon yang penting, seperti kanker tahap awal dan polip adenomatosa besar, akan 
menyebabkan pendarahan, yang dapat dideteksi oleh FOB Test

Kanker kolorektal juga dikaitkan dengan reaksi inflamasi akut lokal yang dalam beberapa 
kasus,divisualisasikan oleh pemindaian neutrofil sel putih. 

Hemoglobin adalah protein pengangkut oksigen yang mengandung zat besi dalam sel-sel 
darah dari semua vertebra yang mungkin bocor ke saluran pencernaan dan kemudian dibuang 
bersama kotoran dalam penyakit pendarahan gastrointestinal.

PENJELASAN PRODUK DAN PATOLOGI

CERTEST FOB
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Ketika darah gastrointestinal hilang, tinja akan mengandung kombinasi hemoglobin utuh atau 
hampir utuh, heme utuh dan heme dari porfirin , yang mana jumlahnya tergantung pada 
lokasi dan jumlah perdarahan dan waktu transit melalui usus. 

Tes imunokimia yang mendeteksi hemoglobin manusia secara utuh atau hampir utuh, menjadi 
teknik yang sangat spesifik untuk mendeteksi kehilangan darah dari usus bagian bawah, 
karena darah dari bagian bawah kurang terdegradasi selama transit. 

Tes cepat FOB dari CerTest menawarkan tes skrining sederhana, sangat sensitif dan non-invasif 
untuk membuat diagnosis dugaan perdarahan gastrointestinal.

                       

STEP 1 
Buka penutup tabung koleksi kotoran dan 
gunakan stik untuk mengambil sampel 
secukupnya.

STEP 2
Tutup tabung yang berisi pengencer dan 
sampel kotoran. Kocok tabung untuk 
memastikan sampel terurai dengan baik.

STEP 3
Potong ujung penutup dan tuangkan 
3-4 tetes pada lubang “S” dengan tanda 
panah.

STEP 4
Tunggu warna yang akan muncul dan 
baca hasilnya dalam waktu 10 menit.

PROSEDUR TES

HASIL TES

1 2 3 4

1. Negatif
2. Positif
3. Invalid
4. Invalid

SENSITIVITAS & SPESIFISITAS

CerTest FOB vs
ACTIM FECAL BLOOD

Sensitivitas Spesifisitas PPV NPV

> 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

CERTEST FOB
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Clostridium difficile adalah penyebab diare yang paling sering (35%) dan 65-70% dari kasus 
Kolitis yang berhubungan dengan pemakaian antibiotik

Lebih lanjut, hal ini berhubungan dengan 95-100% dari kasus Kolitis pseudomembran.

Clostridium difficile merupakan penyebab utama dari kesakitan dan kematian infeksi 
nosokomial diseluruh dunia.

Clostridium difficile dapat mengeluarkan 2 toxin, yaitu toxin A dan B yang bertanggung jawab 
terhadap gejala klinis , mulai dari diare ringan, berair sampai sembuh sendiri, hingga Kolitis 
pseudomembran dan bahkan toxic megacolon dengan kematian

CERTEST tes Toxin A + Toxin B mampu mendeteksi toxin secara bersama. 

PENJELASAN PRODUK DAN PATOLOGI

CERTEST CLOSTRIDIUM DIFFICILE
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PROSEDUR TES

HASIL TES

SENSITIVITAS & SPESIFISITAS

STEP 1 
Buka penutup tabung koleksi kotoran dan 
gunakan stik untuk mengambil sampel 
secukupnya.

STEP 2
Tutup tabung yang berisi pengencer dan 
sampel kotoran. Kocok tabung untuk 
memastikan sampel terurai dengan baik.

STEP 3
Potong ujung penutup dan tuangkan 
4 tetes pada lubang “A” dengan tanda 
panah.

STEP 4
Tuangkan 4 tetes pada lubang “B” dengan 
tanda panah.

STEP 5
Tunggu warna yang akan muncul dan 
baca hasilnya dalam waktu 10 menit.

IC test: CerTest
Clostridium

difficile Toxin
A+B

IC test: C. DIFF QUIK CHEK Complete

+ - Total

+ 6 0 6

- 0 44 44

Total 6 44 50

CerTest Clostridium difficile
Toxin A+B vs C. DIFF QUIK

CHEK Complete

Sensitivitas Spesifisitas PPV NPV

> 99 % > 99 % > 99 % > 99 %

CERTEST CLOSTRIDIUM DIFFICILE
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CerTest Calprotectin + Lactoferrin one step combo card test,   merupakan  “coloured 
chromatographic immunoassay” semikuantitatif  untuk deteksi human calprotectin (hCp) dan 
human lactoferrin (hLf) dari sample feses yang menggambarkan inflamasi dari kondisi seperti 
Inflamatory Bowel Disease, Colorectal Cancer, dan enteropathies

CerTest Calprotectin + Lactoferrin one step combo card test , memberikan kemudahan 
pemeriksaan yang sangat sensitive dan non invasive untuk menentukan inflamasi usus, 
monitor respon pengobatan dan prediksi resiko kambuh.

Calprotectin adalah protein sitosolik Neutrofil yang bersifat antimikroba, mengalami 
peningkatan konsentrasi dalam feses selama peradangan usus. Tetap stabil dalam feses hingga 
7 hari pada suhu kamar, dan menjadikannya sebagai sampel yang ideal.

PENJELASAN PRODUK DAN PATOLOGI

CERTEST CALPROTECTIN + LACTOFERRIN
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Calprotectin dilepas karena aktivasi leukosit. Kadar dalam plasma, cairan serebro-spinal, 
cairan sinovial, urin atau feses akan meningkat karena penyakit dalam organ yang relevan. 
Calprotectin menghambat sistim enzim yang tergantung Zinc, akibatnya akan membunuh 
mikroba dan menyebabkan apoptosis terhadap sel cancer dan sel normal

Lactoferrin merupakan glycoprotein, komponen granul sekunder dari Neutrophil yang 
merupakan komponen primer dari respon inflamasi akut dan akan dikeluarkan dari Leukosit 
dalam feses. Lactoferrin  resisten terhadap proteolysis dalam feses dan berperan sebagai 
marker inflamasi usus. 

Lactoferrin juga diketahui sebagai predictor infeksi usus pada anak-anak yang diare yang 
disebabkan oleh bakteri Shigella, Salmonella, Campylobacter dan Clostridium difficile.

STEP 1 
Buka penutup tabung koleksi kotoran dan 
gunakan stik untuk mengambil sampel 
secukupnya.

STEP 2
Tutup tabung yang berisi pengencer dan 
sampel kotoran. Kocok tabung untuk 
memastikan sampel terlarut dengan baik.

STEP 3
Potong ujung penutup.

STEP 4
Tuangkan 4 tetes pada lubang “A” dengan 
tanda panah.

STEP 5
Tuangkan 4 tetes pada lubang “B” dengan 
tanda panah.
STEP 6
 Tunggu warna yang akan muncul dan          
baca hasilnya dalam waktu 10 menit

PROSEDUR TES

HASIL TES

CERTEST CALPROTECTIN + LACTOFERRIN
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SENSITIVITAS & SPESIFISITAS

CerTest Calprotectin
+

Lactoferrin ( Calprotectin )
vs

Calprest

Sensitivity Specificity PPV NPV

> 94% 93% > 94% 93%

CerTest Calprotectin
+

Lactoferrin ( Lactoferrin )
vs

IBD EZ VUE

Sensitivity Specificity PPV NPV

> 99% 99% > 99% 99%
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● FoodDetective merupakan tes cepat semi kuantitatif berdasarkan metode ELISA untuk
    mendeteksi antibodi-IgG dari 59 jenis makanan dalam darah/plasma/serum tanpa
    memerlukan instrumen. 
● Wadah reaksi dirancang untuk menempatkan antigen makanan dalam setiap lubang.     
    Masing-masing lubang terdapat nomor yang berhubungan dengan antigen spesifik.
● Keberadaan antibodi IgG yang berikatan dengan Antigen spesifik akan muncul dengan
    warna biru dalam lubang wadah reaksi.
● Selanjutnya teknisi akan merujuk panduan untuk menentukan nomor lubang dan antigen
    makanan yang positif. 

PENJELASAN PRODUK

FOOD DETECTIVE
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Komponen tes : 

     ~ Wadah reaksi dengan 48 lubang.
     ~ Larutan A (pengencer sampel), Larutan B (conjugate), Larutan C (substrate), Larutan
        Pencuci D.
     ~ Komponen pengambilan darah : mikropipet, lancet, pembersih jari, plester.
     ~ Sampel yang diperlukan : 50 µl darah / 25 µl  plasma / 25 µl serum.
     ~ Tes dilakukan dalam suhu ruang.
     ~ Sensitivitas dan spesifisitas pada umumnya 100%.

STEP 1 
Ambil sampel darah kapiler 50 µl dengan mikropipet yang tersedia dalam kit.

STEP 2
Masukkan kedalam larutan pengencer dalam botol tutup merah dan digoyang sampai 
homogen.

STEP 3
Keluarkan wadah reaksi dari kantong alumunium foil dan tuangkan sampel kedalam wadah 
tersebut. Tunggu 20 menit. Bila ada, maka antibodi IgG akan berikatan dengan antigen 
makanan dalam wadah reaksi tersebut.

STEP 4
Kosongkan wadah reaksi dan cuci 4 kali dengan larutan dalam botol tutup warna putih. 

STEP 5
Tuangkan larutan pendeteksi antibodi dalam botol tutup warna biru kedalam wadah reaksi 
dan biarkan selama 10 menit. Pastikan semua lubang tersisi dan tidak ada gelembung udara. 
Kemudian ulangi proses pencucian seperti nomor 4.

STEP 6
Masukkan larutan developer dalam botol tutup warna hitam kedalam wadah reaksi dan 
biarkan selama 3 menit. Kemudian kosongkan wadah reaksi dan lakukan proses pencucian 
satu kali saja dan kosongkan lagi wadah reaksi sampai kering.

1 2 3

4 5 6

PROSEDUR TES
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Hasil tes : 
Adanya warna biru dalam lubang-antigen makanan menunjukkan reaksi positif : kuat, sedang 
dan ringan sesuai dengan gradasi warna yang dibandingkan dengan warna kontrol biru tua 
pada lubang terakhir nomor 48.

Jika tidak ada warna, ini menunjukkan hasil negatif. Dan jika ada cincin berwarna pada 
pinggiran lubang, dianggap tidak valid dan diabaikan saja.

CATATAN NOMOR PADA WADAH REAKSI : 

  7. Gluten(gliadin). 
19. White fish Mix (Haddock, Cod, Plaice). 
20. Freshwater Fish Mix (Salmon, Trout) 
22. Shellfish Mix (Shrimp, Prawn, Kepiting, Lobster, Mussel/Remis). 
30. Paprika (Merah, Hijau, Kuning). 
31. Legume Mix (Pea, Lentil, Kacang Merah)  
33. Melon Mix (Cantaloupe/Blewah, Semangka)

HASIL TES
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MRK Diagnostics merupakan perusahaan penyedia peralatan In Vitro Diagnostics, reagen dan 
konsultasi untuk laboratorium kesehatan dan klinik di seluruh Indonesia. Produk kami berasal 
dari market leader di dunia, yang mana sudah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun. 
Semua produknya juga telah dilengkapi sertifikat ISO, CE, dan FDA, untuk menjamin hasil yang 
berkualitas tinggi bagi pelanggan kami.

Lebih dari 20 tahun pengalaman dan ribuan laboratorium di Indonesia menunjukkan bahwa 
MRK Diagnostics adalah supplier IVD terkemuka di Indonesia. Kami juga menawarkan layanan 
teknis dan user training yang baik sebagai bagian dari dukungan  kami. Dikombinasikan 
dengan pemeliharaan rutin alat, laboratorium pelanggan kami dapat beroperasi dengan 
lancar selama 24 jam/hari.

Produk kami banyak digunakan di Indonesia, mulai dari ribuan pelanggan setia kami di Aceh 
hingga Papua merupakan bukti kualitas dan pelayanan yang kami sediakan. Pelanggan kami 
diantaranya termasuk rumah sakit besar serta pusat kesehatan umum , klinik atau dokter 
umum di daerah perkotaan dan daerah terpencil.

Misi kami adalah untuk menjamin hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Kami 
juga berdedikasi untuk mendidik dan mendukung pelanggan kami untuk standar industri yang 
tinggi .

Visi kami adalah memberikan kontribusi untuk hidup yang lebih sehat.

TENTANG KAMI



PT. MRK DIAGNOSTICS
Rukan Tanjung Mas Raya Blok BI No.38

Jl. Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat - Jagakarsa
Jakarta Selatan 12530

Telp : 021-22708191
Fax : 021-78847173, 78844870

Service Hotline : 0822 6060 0530
Email : info@mrk-diagnostics.com

Website : www.mrk-diagnostics.co.id
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