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TEST BOSON Sars-CoV-2 Anrigen Test Card
 

Cena: 4,50 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent INTEGRA DIAGNOSTIC SP. Z O.O.

Opis produktu
 

BOSON BIOTECH SARS-CoV-2 ANTIGEN Test Card

**Zastosowanie:**

Szybki test diagnostyczny na obecność wirusa Sars-Cov-2 stosowany do samodzielnej identyfikacji zarażenia infekcją. W teście została
wykorzystana metoda immunochromatograficzna, która opiera się na metodyce z zastosowaniem wymazu u pacjenta z nosogardzieli w
pierwszych dniach od wystąpienia objawów.

Test jest przeznaczony do samokontroli stanu zdrowia oraz wczesnego wykrycia trwającej choroby. Wymaz powinien być pobrany z
wnętrza nosa na głębokości nie większej niż 2,5 cm. Wynik będzie widoczny na teście już po 15 minutach od pobrania materiału. Główną
zaletą antygenowego testu Rapid jest wysoka czułość oscylująca w granicach 97% oraz dokładność równa 98,72%. Swoistość na
poziomie 99,20%. Jeśli zauważysz u siebie kaszel, gorączkę, duszność, utratę węchu, smaku, bóle głowy, mięśni, dreszcze, zmęczenie,
wymioty - najlepiej w ciągu 5-7 dni wykonaj samodzielnie test antygenowy uprawniony do weryfikacji wykrycia koronawirusa. Im
wcześniej wykryjesz chorobę, tym większa szansa na całkowite wyleczenie organizmu.

**Zasada badania: :**

Zestaw testowy wykorzystuje immunochromatografię w celu wykrycia antygenów białek nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 obecnych
w próbce śliny. Próbka, dzięki ruchom kapilarnym, przemieści się na bloku testu. Jeśli próbka zawierałaby antygen nowego
koronawirusa, wtedy antygen ten zwiąże się z przeciwciałem monoklonalnym nowego koronawirusa oznaczonym złotem koloidalnym.
Kompleks odporny zostanie przechwycony przez przeciwciała monoklonalne koronawirusa osadzone na membranie, i utworzą linię w
kolorze fioletowo-różowym, co oznacza pozytywny wynik na obecność antygenów; jeśli linia nie zabarwi się, oznacza to wynik
negatywny. Blok testu zawiera także linię kontroli jakości C, która zabarwi się na fioletowo-różowo bez względu na to, czy pojawi się linia
detekcji.

**Zawartość 1 opakowania:**

1 zestaw
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**Uwagi:**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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