dedicio® COVID-19 Ag plus Test
Rychlý imunochromatografický test k detekci N-proteinu SARS-CoV-2
z lidských nazálních , nazofaryngeálních a orofaryngeálních výtěrů.
Katalogové číslo : 243104D-20
Počet kusů v balení : 20

Antigenní test „dedicio® COVID-19 Ag plus“ se snadno používá a přináší
spolehlivý výsledek během pouhých 15 minut. Výtěr z nosu, méně než 2,5 cm
do nosní dírky.
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Výtěr lze odebrat ze spodní části nosu za podmínky možnosti odběru hlenu z nosních
dírek
Přesné množství pufru potřebného pro provedení
jednoho rychlého testu je připravené v malém
sterilním balení.
Stačí pouze smíchat vzorek s pufrem a nanést několik
kapek na přiloženou testovací kazetu.
Výsledek lze odečíst po 15 minutách.
Lze skladovat při pokojové teplotě.
Souprava obsahuje všechny komponenty potřebné
k provedení testu:
(20 testovacích kazet • 20 sterilních odběrových
tamponů • 20 extrakčních zkumavek včetně kapátka • 20
ampulí s pufrem • 1 pracovní stojánek • příbalový leták)
Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E,
-NL63 a -OC43), nebo chřipkovými viry (jako chřipka A / B).

Podívejte se na vysvětlující video od společnosti nal von minden GmbH (anglická verze) :

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ri8BwQdzA&t=10s
Podrobnější informace viz návod (český návod od strany 36.)

Test dedicio®COVID-19 AG plus je určen pro profesionální použití. Při nazálním
odběru vzorku však může být proveden klientem samostatně, a to pod dohledem
zdravotnického, nebo proškoleného personálu.
Antigenní test dedicio® COVID-19 Ag plus má specificitu 99,99 % a citlivost 97,09 %.

Výkonnostní charakteristiky nového testu jsou vynikající, byly vyzkoušeny v Německu
při hromadném testování. Test je mimořádně bezpečný. Pozitivní výsledky musí být přesto
potvrzeny pomocí testu PCR (laboratorní test)

Podobné detekční
okno jako u PCR
testu.

Návod k použití

Cena na vyžádání.

Platnost nabídky od 19.2.2021
Rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodů mimořádné události podle
§ 260 odst.1. písm. b) zákona 280/2009 Sb. a ve znění pozdějších předpisů se s platností od 16/12/2020
do 31/12/2022 promíjí daň z přidané hodnoty.
Viz Finanční zpravodaj 35/2020
Platnost nabídky od 19.2.2021
Výrobce : nal von minden GmbH
Carl-Zeiss-Str. 12
47445 Moers

Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Více informací:
Čechy - Ing. Kryl:
777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žůrová:
777 929 623

