Do dokładnego wykrywania specyficznych antygenów SARS-CoV-2

Nawet śladową ilość
wirusa można
wiarygodnie potwierdzić
(Granica wykrywalności:
14.4 TCID50/ml)
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Test z przepływem bocznym do wykrywania specyficznych antygenów SARS-CoV-2

MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test jest testem immunochromatograficznym fazy stałej przeznaczonym do
jakościowego wykrywania antygenów koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARSCoV-2)
metodą in vitro w ludzkiej wydzielinie pobranej z nosogardzieli i / lub z ustnej części gardła.
W zaledwie od 15 do 20 minut, szybki test dostarcza wiarygodnych informacji o możliwej infekcji SARSCoV-2.
Badanie może być wykonane niezależnie od lokalizacji przez lekarzy specjalistów u pacjentów objawowych i
bezobjawowych. Zestaw zawiera wszystkie komponenty potrzebne do wykonania 25 szybkich testów.

Zestaw - wyposażenie
Kasetka testowa ( w indywidualnym foliowym opakowaniu,
pochłaniacz wilgoci)
Bufor ekstrakcyjny
Probówka ekstrakcyjna z końcówką dozującą
Jałowa wymazówka
Ulotka dołączona do opakowania (DE, EN, IT, SP, FR, PL,
PT, RU, HU, LV, LT, SE, HR, NL, DK, GR)

Zalety:
 Szybki wynik – 15–20 minut
 Łatwy w użyciu – wszystko z jednego
zestawu. Możliwość testowania, gdy
nie ma dostępnego laboratorium
 Test tylko do profesjonalnego użytku

Prosta kontrola wyników:
 Potwierdzony wynik wymaga barwnej
linii kontrolnej „C”.
 Pozytywny: wynik jest pozytywny, gdy tylko
pojawi się linia testowa „T”.
 Ujemny: wynik jest ujemny, jeśli nie utworzy się pasmo
dla linii testowej „T”
 Nieważny: Wynik bez linii kontrolnej „C” jest nieprawidłowy.

Specyfikacja:

Aplikacja:

Format:
Rodzaj:
Narzędzia:
Rodzaj próbki:
Cel:
Czas odczytu:
Swoistość:
Czułość:
Granica
wykrywalności (LoD):
Przechowywanie T:
PZN, PPN: Box of 25

Test przepływu bocznego /
immunochromatograficzny test in vitro
Jakościowy

Profesjonalne
pobranie próbek 1

Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia
Wymaz z nosogardzieli lub części ustnej gardła

Wypełnij
buforem ekstrakcyjnym

2

Umieścić próbkę
w buforze ekstrakcyjnym,
obracając wymazówką 3

Antygen nukleokapsyd (N)
15–20 minut
99.8%
92.5%, ( dla próbek o wartości
Ct ≤ 33 = 96.5% )
14.4 TCID50/mL
2–30 °C
16860868/111686086874

Wielkość opakowania: 25 testów obejmujących wszystkie komponenty
Dozwoleni użytkownicy: Wykwalifikowani pracownicy ochrony zdrowia
5
6
4
Instrukcja dołączona do 16 języków (DE, EN, IT, SP, FR, PL, PT, RU,
HU, LV, LT, SE, HR, NL, DK, GR)
opakowania:
Załóż zakraplacz w celu
Wprowadź 2 krople
Przeczytaj wynik
T00019
Numer katalogowy:
precyzyjnego dozowania
w ciągu 15-20 minut
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