
„MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo – greitasis testas 

Kokybiniam specifinių SARS-CoV-2 antigenų aptikimui in vitro 

MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo yra imunochromatografinis kietosios fazės testas, skirtas in vitro specifinių SARS-CoV-2 (sunkaus ūminio 
kvėpavimo sindromo koronaviruso 2) antigenų aptikimui iš žmogaus seilių ir nosies tepinėlio mėginių. Antigenas paprastai randamas 

žmogaus seilėse ir nosies tepinėlių mėginiuose, kurie aptinkami ūminės infekcijos fazės metu. 
Vos per 15–20 minučių greitasis testas pateikia patikimą atsakymą dėl SARS-CoV-2 infekcijos. Dėl to MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo yra 

vienas lengviausiai naudojamų ir pritaikomų praktikoje greitųjų testų. Rinkinyje yra visi reikalingi komponentai 25 greitiesiems testams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalumai: 

✓ Greitas rezultatas - 15–20 minučių 

✓ Paprasta naudoti - viskas viename rinkinyje 

✓ Galimybė naudoti ir ne laboratorijose 

✓ Naudoti turi kvalifikuotas personalas 

 

 

 

Nauda: 

✓ Greitieji testai gali būti naudojami šalia paciento. 

✓ Efektyvesnis sveikatos priežiūros išteklių panaudojimas. 

✓ Ankstyvas diagnozės nustatymas. 

✓ Gali padėti sustabdyti viruso plitimą.

Specifikacijos:       Taikymas: 
Formatas Šoninio srauto bandymas / 

imunochromatografinis 

bandymas in vitro 

 

Tipas Kokybiškas 

Instrumentai Papildomų instrumentų naudoti 
nereikia 

Mėginio ėmimo tipas Seilių ir nosies mėginiai imami 
pagaliuku 

Rodiklis Antigeno nukleokapsidas (N) 

Atsakymo laukimo 

trukmė 

15 – 20 minučių 

Specifiškumas Nosies tepinėlio testas: 100 % [95 % PI: 

99,2 %, 100 %] 

Seilių tepinėlio testas: 99,8 % [95 % PI: 

98,9%, 100 %] 

Jautrumas Nosies tepinėlio testas: 96,7 % [95 % 
PI: 91,7 %, 98,7 %] 

Seilių tepinėlio testas: 92,5 % [95 % PI: 

86,4%, 96 %] 

Aptikimo riba (LoD) 14,4 TCID50/ml 

Laikymo temperatūra 2 – 30 °C 

Pakuotės dydis Dėžutėje 25vnt / 25vnt testų su visais 
komponentais 

Leidžiama naudoti Tik medicinos profesionalams 

Papildomai Instrukcija keliomis kalbomis (DE, EN, 

IT, SP, FR, PL, PT, RU) 

Prekės kodas T00525 

 

Kiekviename rinkinyje yra 25 greitieji testai 

Bandomoji kasetė (folijos maišelyje su sausikliu) 
Ekstrahavimo mėgintuvėlis 

Ištraukimo vamzdelis su dozavimo antgaliu 

Mėginio paėmimo pagaliukas 

Instrukcija (DE, EN, IT, ES, FR, PL, PT, RU) 


