
 

 

 

 

 

A „szokásos” őszi – téli 
megbetegedések tünetei 70 % 

-ban 
azonosak 

a COVID-19 fertőzés 
tüneteivel 

 TÜSSZÖG, NÁTHÁS, 

FÁJ A FEJE, 

KÖHÖG, LÁZAS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A VÁLASZ: 

 
COVID-19 

GYORSTESZTEK  

 
  

 

FELTÉTELEZÉS , VÉLEKEDÉS („VAGY – VAGY”) HELYETT NAGY VALÓSZÍNŰSÉG  (NEGATÍV 

EREDMÉNY), VAGY BIZONYOSSÁG  (POZITÍV EREDMÉNY)! 

TÉNYEKRE ALAPOZHATÓ DÖNTÉSEK! 

A  TAO  TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLHATÓ! 

N INCS IDŐPONT EGYEZTETÉS! 

További információ: info@kkvtrade.hu 

 

Az egészségügyi 
rendszer reakció 

ideje lassul. 

Kieső jövedelem, 
és teljesítmény 

Elhúzódó karantén - 
mindenki nem lehet 
home office-ban… 

Nem egyértelmű munkajogi 
helyzet pozitív teszt nélkül: 

szabadság? Táppénz? 

Pszichés teher és 
konfliktusforrás 
a közösségben. 

Károk és 
érdeksérelem. 

Indokolatlan 
önkéntes karantén. 

mailto:info@kkvtrade.hu


 

 

COVID-19 IgG / IgM 

GYORSTESZT 

ismertető
*
 

Laterális immunkromatográfiás immunpróba GYORSTESZT, amely alkalmas a 

SARS-CoV-2 fertőzést követően megjelenő antitestek mennyiségi kimutatására, 
a korábbi IgM (akut fázis), és a későbbi IgG (gyógyult-, vagy korábbi fertőződés 
fázisa) detektálásával, ujjbegyből vett mintából. 

A PCR jellegű vizsgálatoknál magasabb antitest 
koncentrációra érzékeny (a megfertőződést későbbi 
időpontban jelzi, általában az 5 - 8. napon), viszont 

kimutatja a gyógyulási fázist, illetve azt, ha korábban már 
átesett SARS-CoV-2 fertőzésen. 

Jól használható a fertőzés kimutatására, de  

kifejezetten célszerű  hivatalos tesztelés nélkül lejárt, vagy kontaktként 
eltöltött karantén után   

a (munkahelyi) közösségbe visszatérés előtt. 

Szállítás, árak: 
  

Nettó ár (+ 5% ÁFA) Ft: 

1 doboz 
(25 db teszt): 

72.900 2.916/db A TAO támogatás 
terhére 

elszámolható! 1 db teszt: Nem rendelhető. 

Szállítás: 3 – 5 munkanap 

A csomag tartalma: 
25 db: Tesztkazetta, Mintavételi pipetta, Ujjbegyszúró lándzsa, Alkoholos 

törlőkendő, 1 db: 25 teszt elvégzéséhez elegendő puffer folyadék, Magyar nyelvű 
részletes ismertető és használati utasítás  

Megrendelés: 
CS A K  E -M A I LE N  K E R E S Z T Ü L :  

megrendeles@kkvtrade.hu 

Fizetési mód: Banki átutalással, 3 banki napos határidővel, 200.000 Ft felett előre utalással. 

Átvétel: Személyesen, vagy (postaköltség ellenében) kért címre küldve. 

 
 
 
 
 

*Ez a dokumentum, csak rövid, kivonatos tájékoztatás, és nem helyettesíti a gyorsteszthez mellékelt 

részletes útmutatót, amely a hatásmechanizmus-leírást, felhasználási feltételeket, és engedélyeket is 
tartalmazza 

! 
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COVID-19 AG  

GYORSTESZT 

ismertető
*
 

Egylépcsős immunkromatográfiás módszeren alapuló GYORSTESZT, amely 

alkalmas a SARS-CoV-2 antigén emberi ORRGARATBÓL történő mennyiségi 
kimutatására,  

MÁR 2-3  NAPPAL  A MEGFERTŐZŐDÉS UTÁN .  

A dél-koreai gyártó kipróbáltan bizonyított tesztje a vírus szaporodásával és 
jelenlétével kapcsolatos fehérje (kapszid) burkokat detektálja. 

 

A laboratóriumi PCR vizsgálatoknál kevésbé érzékeny, 
viszont gyorsabb, költséghatékonyabb. 

Hasonlóan a PCR vizsgálatokhoz,a fertőzés kezdeti 
szakaszát detektálja. 

Célszerű minden esetben, de kifejezetten hasznos, ha a „szokásos” téli megbetegedések 
tünetei jelentkeznek – mivel a lehetőség  („vagy – vagy”) helyett a nagy valószínűség  
(negatív eredmény), illetve bizonyosság  (pozitív eredmény) segíti mind az érintett, mind a 
munkahely gyors döntéshozatalát, lerövidíti a szükséges intézkedések végrehajtásának idejét. 

Szállítás, árak: 
  

Nettó ár (+ 5% ÁFA) Ft:  

1 doboz 
(20 db teszt): 

102.500 5.125/db A TAO támogatás 
terhére 

elszámolható! 1 db teszt: 5.300 

Szállítás: 3 – 5 munkanap 

A teszt részei: 
Tesztkazetta, Steril tampon a mintavételhez, Kapszula a minta hígításához, 

Szűrőfedél, Magyar nyelvű részletes ismertető és használati utasítás  

Megrendelés: 
CS A K  E -M A I LE N  K E R E S Z T Ü L :  

megrendeles@kkvtrade.hu 

Fizetési mód: Banki átutalással, 3 banki napos határidővel, 200.000 Ft felett előre utalással 

Átvétel: Személyesen, vagy (postaköltség ellenében) kért címre küldve. 

 
 
 
 

*Ez a dokumentum, csak rövid, kivonatos tájékoztatás, és nem helyettesíti a gyorsteszthez mellékelt 

részletes útmutatót, amely a hatásmechanizmus-leírást, felhasználási feltételeket, és engedélyeket is 
tartalmazza 

! 
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