POSTUP TESTOVÁNÍ

Úplný postup najdete v návodu k použití

CENOVÁ NABÍDKA
Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Všechna vyobrazení jsou ilustrativní.

20 ks až 100 ks
120 ks až 500 ks
520 ks až 1.000 ks
1.020 ks až 5.000 ks
5.020 ks až 10.000 ks
10.020 ks až 25.000 ks
25.000 ks a více
Uvedené ceny jsou bez dopravy.
*Testy jsou osvobozeny od DPH.

99 Kč / test
75 Kč / test
70 Kč / test
66 Kč / test
62 Kč / test
59 Kč / test
kontaktujte nás

SARS-COV-2

ANTIGEN RAPID
TESTOVACÍ SADA

*DPH prominuto dle rozhodnutí Ministerstva financí. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260
odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

+420 731 645 329
Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o.,
Holzova 10b, Brno 628 00
corporate@aimil.eu , www.aimil.eu

PRO MÉNĚ INVAZIVNÍ TESTOVÁNÍ
COVID-19 S TESTOVACÍ TYČINKOU
PRO STĚR Z NOSNÍ SLIZNICE

PRODUKTOVÝ LIST
VÝKONOVÁ SPECIFIKACE*:

• sensitivita: 98,13%
• specificita: 99,22%
• klinický test populace: 492 jednotlivců, včetně 107 pozitivních PCR
a 385 negativních PCR
• datum a místo klinické studie: Leden 2021, Apollosa
(Benevento), Itálie

SPECIFIKACE:

• testovací čas: 15-20 min.
• podmínky skladování: 2 °C–30 °C
• prohlášení o shodě
• typ testu: NS stěr z nosní sliznice
• exspirace: 24 měsíců

OBSAH BALENÍ:

VÝHODY:

Testy je možno používat k samo-testování dle výjimky pro Antigenní
testy vydané MZČR podle § 4 ODST. 8 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 56/2015 SB.

POUŽITÍ

Pro in vitro kvalitativní detekci nukleokapsidového antigenu SARSCoV-2 v nosních (NS) výtěrech přímo od jedinců, kteří splňují klinická
a / nebo epidemiologická kritéria COVID-19. JOYSBIO COVID-19 Antigen
Rapid TestKit je určen pro profesionální i laické použití a je určen k použití jako pomůcka při diagnostice infekce SARS-CoV-2. Produkt může
být použit v jakémkoli laboratorním a nelaboratorním prostředí, které
splňuje požadavky uvedené v Návodu k použití a místní regulaci.

• vysoký výkon prokázaný nezávislou klinickou
studií v Evropě
• rychlá detekce antigenu SARS-COV-2
nukleokapsidu za méně než 15 minut
• méně invazivní odběr vzorků z nosní sliznice
• není vyžadováno žádné vybavení
• cenově výhodné řešení i pro firemní testování
většího rozsahu

• 20x testovací zařízení
• 20x jednorázová dozička s 350 μl extrakčního pufru
• 20x jednorázová reakční zkumavka s víčkem
• 20x sterilizované nosní výtěry
• 1x stojan na zkumavky
• 1x návod k použití

*Citlivost a specificita ve srovnání s PCR testy použitím výtěrů z nosohltanu.

