COVID-19
Szybki test
antygenowy
Używaj wszędzie. Testuj każdego.

Jesteś pracodawcą? Odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo
ludzi oraz funkcjonowanie firmy, zakładu produkcyjnego,
szkoły, przychodni, szpitala? Test wykrywający antygeny
u osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19, pozwala na podjęcie
właściwych działań i minimalizowanie ryzyka.

Nie czekaj. Sprawdź siebie i swoich ludzi.
Pracuj spokojnie.
Wyłącznie do diagnostyki in vitro i do użytku profesjonalnego

Test na COVID-19 jest wygodny, przenośny,
dokładny i łatwy do wykonania. Pozwala na szybką
identyfikację osób zakażonych, a także podjęcie
profilaktycznych i natychmiastowych działań.

Bardzo dokładny
czułość: 92,5%, swoistość: 99,2% (w porównaniu z PCR)

Bez laboratorium badawczego
Test można wykonać w niemal każdym miejscu
(obiekcie, zakładzie, biurze).

Potwierdzony klinicznie
Jest wiarygodny i sprawdzony klinicznie.
Posiada zatwierdzony znak CE.

Działa w oparciu o wymaz
Polega na powierzchniowym pobraniu wymazu
z nosa lub z gardła.

Wynik już po 15 minutach!

Krok 1. Pobranie wymazu

Krok 2. Dodanie ekstraktu

Za pomocą jałowej wymazówki
(patyczka z wacikiem) wykonaj
wymaz z nosa lub z gardła.

Dodaj 6 kropli ekstraktu R1 do
rurki ekstrakcyjnej. Następnie włóż
próbkę z wymazem i obracaj wacik
przez około 10 sekund, dociskając
go do ściany rurki, aby uwolnić
antygen w waciku.

Krok 3. Umieszczenie materiału na płytce testowej
Umieść 2 krople otrzymanej, wyekstrahowanej próbki
w okrągłym okienku na płytce testowej.

Krok 4. Odczyt wyników
Po upływie 15–20 minut odczytaj wynik na płytce testowej.
Po 30 minutach wynik nie jest już ważny.

wynik
pozytywny

wynik
negatywny

błąd

Tylko 4 przedmioty

Do przeprowadzenia testu na COVID-19
potrzebne są:
1. jałowy platikowy
patyczek z wacikiem
do pobrania
wymazu

2. probówka –
buteleczka z rurką
ekstrakcyjną do
ekstrakcji antygenu

3. ekstrakt
antygenowy R1

4. płytka
testowa

Wszystkie wymienione elementy wchodzą w skład jednego
zestawu testu na COVID-19. Zestawy sprzedawane są po 25 sztuk.
Ważne: Przeprowadzenie testu nie wymaga korzystania ze sprzętu
ani otoczenia laboratoryjnego. Może go wykonać w dowolnym
miejscu przeszkolony personel medyczny (pielęgniarka, ratownik
medyczny, lekarz lub lekarz zakładowy), z zachowaniem
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiedza i doświadczenie

Antygenowy test na COVID-19 jest
produkowany przez doświadczonego
specjalistę w zakresie testów przesiewowych
– firmę API Pharma.

Posiadając dziesięcioletnie doświadczenie w aspekcie
chorób zakaźnych, firma wykorzystała swoją wiedzę
do walki z COVID-19.

Firma produkuje ponad 200 rodzajów szybkich testów
diagnostycznych, które są dostarczane na rynki
międzynarodowe. Mogą one być wykonywane zarówno
w warunkach ambulatoryjnych, jak i nie wymagających
specjalistycznego sprzętu i otoczenia.

Szybkie testy przesiewowe są dokładne, łatwe do
wykonania i niedrogie. Oferowane pacjentom, lekarzom,
klinicystom oraz placówkom medycznym, jak również
firmom produkcyjnym, których kadra zarządzająca dba
o swój biznes oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Zamów

Jeśli masz pytania czy wątpliwości – zapytaj:
Mobile SCANMED Systems sp. z o.o.
zaawansowana technologicznie firma oferująca
specjalistyczne produkty i usługi dla sektora medycznego

Marcin Weksler
marcin.weksler@mobilescanmed.pl
www.testujcovid.pl
tel. 512 354 354

Sprzedaż testów jest zgodna z wymogami prawnymi Polskiego Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych. Są one przeznaczone do sprzedaży tylko i wyłącznie
profesjonalnym użytkownikom.

