
Cholesterol-Check® - Totaal en HDL
Met de introductie van deze snelle en betrouwbare thuistest, is het voor het eerst
mogelijk om niet alleen hetTotaal Cholesterol te meten, maar ook het HDL. Beide
metingen kunnen in één keer worden verricht. Via een vrijwel pijnloze vingerprik
kan er aan de hand van een kleine bloeddruppel zelf nu eenvoudig thuis het totaal
cholesterol en HDL betrouwbaar worden gemeten.

Cholesterol-Check® - LDL
Wat Cholesterol-Check echter uniek maakt is de zeer snelle – en via klinische onderzoe-
ken aangetoonde – methode om het LDL te bepalen. NadatTotaal Cholesterol en HDL is
gemeten, kan er eenvoudig en binnen enkele tellen het LDL worden bepaald. De test
geeft de resultaten weer in mmol/l (Nederland) en mg/dl (België en Duitsland).

Glucose-Check® - Diabetes Zelftest
Diabetes is een zeer veelvoorkomende aandoening in Nederland en België.

In 2012 zullen naar verwachting 1 miljoen Nederlanders diabetes hebben.
Met de introductie van deze snelle en betrouwbare test, is het nu mogelijk om het bloedsuiker of glucose eenvoudig
thuis te bepalen. De test heeft een hoge nauwkeurigheid (vele klinische onderzoeken). Indien er diabetes voorkomt in de
familie of indien de klant tot een risicogroep behoort, dient deze zichzelf jaarlijks te controleren. Via
een vrijwel pijnloze vingerprik kan de waarde worden vastgesteld. De verpakking bevat 2 testen om
zeker te zijn.

Meno-Check® - (pre) Menopauze Zelftest
Dit is een snelle, makkelijke en meer dan 99% betrouwbare test om te testen of de vrouw al begon-
nen is met de overgangsjaren (Menopauze). De test is hoog gevoelig waardoor ook de periode

voorafgaande aan de menopauze (de pre-menopauze) bepaald
kan worden.

Gluten-Check® - Coeliakie Zelftest
Alleen in Nederland zijn er al ongeveer 160.000 mensen met Coeliakie. Dit terwijl
slechts hooguit 10% hiervan bekend en gediagnosticeerd is. Helaas blijft dus 90% van
deze Coeliakie patiënten vaak jarenlang met diverse klachten doorlopen aangezien de
diagnose lastig is te stellen.

Voor het eerst is het nu mogelijk om zelf een glutenintolerantie (Coeliakie) eenvoudig
thuis te testen. De diagnose Coeliakie wordt vaak pas laat gesteld terwijl klachten als ver-

moeidheid, diarree, bloedarmoede en futloosheid vaak jaren kunnen aanhouden. Bovendien lopen
Coeliakie patiënten een groter risico op Osteoporose en darmkanker.

Allergie-Check® - Zelftesten op specifieke allergieën
Het is nu mogelijk om zelf thuis te testen of er sprake is van een allergie. De
Allergie-Check® lijn bestaat uit een vijftal producten waarmee middels een eenvou-
dige en pijnloze vingerprik een allergie kan worden vastgesteld. De uitslag komt
voor 98% overeen met de gouden standaard van een bloedtest in een laboratorium.
De test kent een uniek en gepatenteerd systeem waarmee binnen 30 minuten een
allergie kan worden vastgesteld voor de meest voorkomende allergieën.
Onderstaande groothandels hebben de testen op voorraad.

Voor uitgebreide info over producten en verkoop voorwaarden kunt u terecht
op: www.dutch-diagnostics.nl

Groothandels kunnen contact opnemen met de exclusieve distributeur voor de Benelux:

Dutch Diagnostics BV
Zutphen
www.dutch-diagnostics.nl
tel: 0575-512300

Nieuw: Check® lijn – zelftesten voor thuisgebruik
De behoefte om zelf thuis op een eenvoudige en betrouwbare manier de gezondheid te controleren neemt meer
en meer toe. Om hierin te voorzien is er een nieuwe lijn aan zelfzorg producten ontwikkeld. De nadruk bij deze
testen ligt op betrouwbaarheid, eenvoud en gemak. De testen zijn beschikbaar via drogist en apotheek.


