Vážení lékaři,
6. dubna 2018:
Vzhledem k rozšiřování laboratorních prostor Chemotechnique Diagnostics dojde mezi 30.
dubnem a 13. květnem k přerušení výroby a také dodávek ET. Posledním termínem pro Vaši
objednávku před touto událostí je úterý 17. dubna do 17 hodin a dodání pak vychází na čtvrtek
26. dubna, případně na čtvrtek 3. května. Pozdější objednávky, které nevykryje náš malý
rezervní sklad v Česku, spadnou do uzávěrky v úterý 15. května s dodáním do konce května,
což v termínech dodání činí celkem cca 1 měsíc rozdíl. Za vzniklou situaci se omlouváme.

23. ledna 2018:
Seznamy haptenů nových složení sad B-1000, C-1000, CAD-1000, CS-1000, DS-1000, H-1000,
ICB-1000, ME-1000, V-1000 byly umístěny na web do abecedního seznamu sad v menu
Diagnostika - pasporty. Zde je odkaz na abecední seznam specializovaných sad

7. ledna 2018:
Dr. František Kratochvil připravil pasporty P-041 Phenylbutazone, H-034 Hydrocortisone-21acetate a Mx-31 Caine mix V pro umístění na web do abecedního seznamu haptenů v menu
Diagnostika - pasporty. Zde je odkaz na seznam všech haptenů A-Z

1. ledna 2018:
Do svislého menu byl přidán katalog na rok 2018. Katalog 2017 zde zůstává nadále k dispozici.
Od strany 210 nového katalogu jsou vyjmenovány změny uplynulých dvou let. Na straně 213
je seznam změn k 1. lednu 2018. Zapracování posledních změn do webových souborů si ještě
vyžádá trochu času, takže v případě nejasností má vždy přednost informace z nového katalogu.
Ceny jednotlivých testů Chemotechnique Diagnostics zůstávají shodné jako v posledních letech
s výjimkou devíti přeřazení v rámci skupin a, b, c, d, označených v ceníku červeně :
A-004, B-025, Mx-08, Mx-10B, Mx-13, Mx-14, Mx-16, Mx-26, P-032
Cena Evropské základní sady S-1000 (30 testů dle ES) zůstává nezměněna.
Cena každé sady odpovídá součtu cen jednotlivých testovacích látek v sadě obsažených a proto
u sad, kde proběhla k 1. lednu změna ve složení, došlo tímto zároveň i ke změně ceny za celou
sadu: B-1000, C-1000, CAD-1000, CS-1000, DS-1000, H-1000, ICB-1000, ME-1000, V-1000

15. listopadu 2017:
Testovací substance P-031 Penicillin G potassium salt a I-018 Imipenem monohydrate budou
k 1. lednu 2018 vyřazeny z testovací sady CAD-1000 a také z produkce Chemotechnique.

19. října 2017:
Na leden nového roku bylo avízováno zařazení dvou nových testů:
P-041 Phenylbutazone (10.0% pet) a H-034 Hydrocortisone-21-acetate (1.0% pet) a dalších
dvou nových verzí testů na Methylizothiazolinon M-035D (0.2% pet) a Kathon C-009D (0.02%
pet). Zároveň je připravováno 10 změn ve složení testovací sady ICB-1000 a další malé změny
v sadách: B-1000 (vklad Mx-28), C-1000 (vklad Mx-28 a S-011), CS-1000 (vklad H-034),
DS-1000 (vklad C-035, G-003A a M-006B), H-1000 (vklad S-011) a ME-1000 (vklad P-041)

15. října 2017:
S ohledem na zkušenosti s přetíženou logistikou závěrečných týdnů let minulých byla uzávěrka
objednávek s dodáním do konce letošního roku navržena na pátek 1. prosince 2017.

1. září 2017:
Do menu pro lékaře byl přidán šedesátistránkový pdf soubor (všech) 30 malých letáčků haptenů
Evropské základní sady ke stažení a oboustrannému tisku 8xA7 na formát A4
Link na letáčky - prosím, klikněte zde

14. července 2017:
Deklarovaná expirační doba komůrek IQ Ultra™ a IQ Ultimate™ byla nastavena na 24 měsíců

1. března 2017 byla do menu formulářů objednávek přidána abecedně řazená xls objednávková
tabulka všech aktuálně vyráběných haptenů Chemotechnique vhodná pro uložení do pc,
k vyplnění a zasílání coby příloha e-mailů, k tisku a archivaci. Položky lze v excelu seřadit
podle počtu kusů, čímž pro tisk vybereme pouze položky inkriminované, a ostatní odstraníme.
Pozůstalé po té můžeme seřadit abecedně, tisknout a uložit, resp. odeslat.
Excelová tabulka v rozsahu 30 haptenů Evropské základní sady je zde ke stažení také.
Tyto tabulky není samozřejmě nutné používat, ale mohou pomoci při hledání kódů testů
nebo při sestavování složitějších objednávek. Tyto tabulky obsahují i malý návod k použití.
Link na formuláře objednávek - prosím, klikněte zde

