
CÉGES/INTÉZMÉNYI  SZŰRÉS  

„STANDARD Q COVID-19 Ag”  BIOSENSOR- ROCHE ANTIGÉN 

GYORSTESZTTEL 

A LEGGYORSABB és LEGMEGBÍZHATÓBB TESZT VÍRUSFERTŐZÖTTSÉG 

KIMUTATÁSÁRA 

 Ismerje meg a legújabb, legyorsabb, és megbízhatóságban is élen álló SARSCoV-2 Vírus 

antigén kimutatásán alapuló, Standard Q Covid -19  Ag gyorsteszttel való szűrés lehetőségét! 

 

Miért a „Standard Q COVID-19 Antigén” tesztet válassza?  

 A „Standard Q COVID-19 Ag” az első és jelenleg egyetlen (!) antigén alapú gyorsteszt 

mely szerepel a WHO - 2020. szeptember 23-án frissített - az "Emergency Use Listing for In 

vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS-CoV-2" listáján.  

 A teszt szenzitivitása 96,52% specificitása 99,68%,   

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fals negatív eredmények kockázata 3,5%, a hamis 

pozitív eredményeké pedig kevesebb mint 1%).  

 Dél Koreai termék, gyártó: SD  Biosensor , globális disztribúciós partner: Roche  

 Érdekesség: emellett a teszt mellett döntött Szlovákia, ezzel tesztelték a hétvégén a teljes 

lakosságot és több vezető klasszikus légitársaság is ezt a tesztet használja beszállításkor. 

 Az általunk értékesített termék minden Magyarországon szükséges hatályos engedéllyel 

rendelkezik OGYÉI engedélyszáma: 54783-3-/2020 

  További megfeleltetések 

EN ISO 13485:2016 

EN ISO 14971:2012 

EN ISO 23640:2015 

EN ISO 17511:2003 

EN 13612:2002 

EN ISO 18113-1:2011 

EN ISO 18113-2:2011 

EN ISO 15223-1:2016  

EN 62366:2008 

A „Standard Q COVID-19 Antigén”  teszt illetve tesztelés előnyei:  

 

 Ezen teszt, a jelenleg piacon lévő gyorstesztekkel ellentétben nem a vírusra adott 

immunreakciót, hanem a vírus jelenlétét vizsgálja, így a fertőzést hamarabb, nagyobb 

hatékonysággal képes kimutatni a jelenleg elérhető tesztekhez képest. 

 Hasonlóan a PCR vizsgálatokhoz, a fertőzés kezdeti szakaszát detektálja. A fertőzöttségtől 

számított 2-3. naptól kimutatja a vírus jelenlétét.  



 A PCR vizsgálatoknál kevésbé érzékeny, viszont gyorsabb, költséghatékonyabb és 

könnyebb vele külső helyszínen tesztelni az egészségügyi szakdolgozóknak.  

 A  teszt min. 15-max 30 perc alatt látható eredményt mutat, mely pozitív eredmény esetén 

lelhetővé teszi a munkakörnyezetből való azonnali szeparálást, ezzel is gátolva a 

munkahelyen történő nagyszámú megbetegedést. 

 Ez a protokoll kiválóan alkalmas cégek, szervezetek, irodák, termelőüzemek szűrésére, 

megelőzve járványügyi gócpontok kialakulását. A tesztelés ismétlése 10-14 naponta javasolt. 

A teszt professzionális használatra szolgál.  

Amennyiben Önök rendelkeznek eü. szakszemélyzettel, a „Standard Q COVID-19 

Ag” teszt önmagában is rendelhető 25 teszt/ doboz kiszerelésben. 

Ár: 7.000,- Ft+ 5% Áfa  / teszt = bruttó 7350.-Ft  

Vásárlás kizárólag dobozonként lehetséges, azaz  25 db teszt/ doboz egységenként 

várjuk a megrendeléseket. Megbontott doboz értékesítésre nincs lehetőség. (tehát pl. 

ha 30 tesztet szeretne, akkor 2 doboz, azaz 50 db teszt megvásárlása szükséges)  

A teszteteket raktárról szállítjuk. 

PCR és Antigén  és Antitest gyorsteszt összehasonítása, a fertőzöttség mely periódusában 

alkalmazzuk 

  

PCR és Antigén és Antitest gyorsteszt szenzitivitás összehasonítása 

  

Kategória Termék Leírás Minta Érzékenység Specifikáció 

PCR Standard 

M 

NcOv Real 

Time 

detection kit 

Orr/ garat 

nyálkahártyából 

100% 100% 

Antigén Standard 

Q 

COVID-19 

Antigén Teszt  

Orr/ garat 

nyálkahártyából 

96.52 % 99, 68% 

Antitest Standard 

Q 

COVID-19 

Antitest teszt 

vércsepp 93, 90% 95,74 % 



  

 

  Megrendelés kizárólag írásban történik.  

Visszaigazolásunkat követően előlegbekérőt állítunk ki.  

Budapesten személyes átvételre van lehetőség, vidéki kiszállítás  futárszolgálattal 1940.- Ft  

Elérhetőség: 

Leme Szolgáltató Kft  

1112 Budapest, Kékperje u. 8.  

Tel: 70 4545610  

www.biztosvedelem.store 

http://www.biztosvedelem.store/


 


