Test kasetkowy CerTest SARS-CoV-2
Do wykrywania antygenu

Już
dostępny!

Szybki przesiew diagnostyczny
Test One Step SARS-CoV-2 Antigen Test Device to szybki jednostopniowy test
immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu (SARSCoV-2) w ludzkich próbkach wymazu z nosogardzieli służący do pomocy w
diagnozowaniu przypadków infekcji oddechowych Koronowirusem (SARSCoV-2).
Poniższy szybki test prezentuje szybką i rzetelną alternatywę dla wciąż
niewystarczających metod diagnostycznych infekcji SARS-CoV-2 na świecie.
Z klinicznego punktu widzenia, pacjenci chorujący na SARS-CoV-2 cierpią
dodatkowo na zaburzenia węchu i smaku, gorączkę, suchy kaszel, anosmię,
duszności, zmęczenie, bóle głowy, biegunkę, podrażnione gardło, co może
prowadzić do komplikacji układowych i naczyniowych. Choroba zazwyczaj
powoduje zapalenie płuc, które może rozwinąć się w zespół ostrej
niewydolności oddechowej, mogący z kolei prowadzić do niewydolności
wielonarządowej.

Metoda nieinwazyjna.
Próbka wymazu z nosogardzieli.
Brak wymagań sprzętowych.
Wszystkie niezbędne akcesoria
dostępne w zestawie.

11 Marca 2020, WHO uznało chorobę za pandemiczną ze względu na dużą
liczbę chorych, oraz prędkość rozprzestrzeniania się.

Niski koszt diagnostyczny.
Dostępny dla wszystkich obszarów
ekonomicznych.

Poniższy wykres przedstawia rozwój choroby:

Natychmiastowy wynik.
10 minut inkubacji.
Łatwy w użyciu i interpretacji.
Więcej wykonanych badań w
krótszym czasie.

W porównaniu do detekcji przeciwciał,
detekcja antygenu jest możliwa w szerszym
oknie objawowym i na wcześniejszym etapie.

Test kasetkowy CerTest SARS-CoV-2
Procedura.
Mimo iż test jest bardzo łatwy w wykonaniu, obsługę próbki należy traktować jako czynność potencjalnie niebezpieczną, a
sam materiał jako potencjalnie zakaźny i wyłącznie przez wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Czułość:

Swoistość:

• Dla próbek pozytywnych metodą PCR przy Ct < 25: 96,0%
(Przedział ufności: 76,6 - 99,9%)

• Dla próbek pozytywnych metodą PCR przy Ct < 30: 90,0%

98,4%

(Przedział ufności: 73,5 - 97,9%)

(Przedział ufności 91,3 - 100%)

• Wynik pełnej oceny: 72,4%
(Przedział ufności: 64,5 - 79,3%)

Wykrycie antygenów wirusa oznacza obecność wirusa, zatem pozytywny wynik testu wskazuje na trwającą infekcję SARS-CoV-2. Wysoka
swoistość zapewnia o wysokiej pewności wyniku pozytywnego. Z drugiej strony, wynik negatywny powinien być traktowany z rozwagą i
może w zależności od pełnego obrazu klinicznego, wymagać potwierdzenia innymi metodami.

W celu uzyskania większej ilości informacji należy przeczytać instrukcję
testu, lub skontaktować się z producentem, lub dystrybutorem.
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