Rychlý test na detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích
naso-faryngeálních a orofaryngeálních stěrů.
Katalogové číslo : 243103N-20

Zatímco rychlý test na protilátky NADAL® COVID-19 IgG /
IgM * detekuje virus nepřímo, NADAL® COVID-19 Antigen
Rapid Test detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti
konkrétního proteinu viru SARS-CoV-2.
Detekce antigenu vyplňuje mezeru v doposud nabízené
diagnostice. Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro
detekci virů, protože je velmi hojný ve virech a dostatečně
specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších
strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a
obalení virového genomu.
NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test je rychlý imunotest
s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových
nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích
nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.
Tento test slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARSCoV-2. Vezměte na vědomí, že koncentrace antigenu
virového nukleoproteinu se mohou v průběhu onemocnění
lišit a mohou spadnout pod detekční limit testu. Možnou
infekčnost na základě negativních výsledků testů tedy nelze
vyloučit.

Jednoduchý postup, výsledek do 15 minut.

۷

Jasné výhody
Vysoká specificita

۷

Vysoká citlivost při vysoké
virové zátěži

۷

Snadné použití

۷

Rychlé a spolehlivé
výsledky testů
za pouhých 15 minut

۷

Testování lze provést s naso- a orofaryngeálními vzorky

۷

Lze skladovat při pokojové teplotě

۷

Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty včetně
sterilních tamponů

۷

Žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry
(jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo s viry
chřipky (jako chřipka A / B)
•

Podrobnější informace naleznete v návodu.

Identifikace pacientů s vysokou virovou zátěží podobná citlivost na PCR při hodnotách Ct ≤ 30

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test
Rychlý test pro detekci SARS-CoV-2 antigenů virových nukleoproteinů v lidských nasofaryngeálních a oropharyngeálních stěrech.
Produkt
NADAL®
COVID-19 Ag
Testovací
kazeta

Certifikace

CE

Vzorek
Naso- a oro
faryngeální
výtěr

Senzitivita
97.56 %
(Ct rozpětí 20-30)

Specificita

> 99.9 %

Katalogové
číslo

243103N-20

Balení

20 testů
v balení

Dodávaný materiál: testovací kazety, sterilní tampony, extrakční zkumavky vč. víčka s kapátkem, držák činidla,
lahvička s pufrem, příbalový leták.
Cena na vyžiadanie.
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