
Vzorek Výsledek Balení 

ze slin 15 minut 1 test nebo 1 balení / 20 testech

Kat. číslo Balení

0589C4X001 1 test

0589C4X020 20 testů

Antigen test na ze slin (pouze vložení tamponu do úst)

BEZ výtěru z nosohltanu
BEZbolestný odběr vzorku

Pouze vložení  
tamponu do úst

Přesnost více  
než 95% Jednokrokový test

JEDINEČNÁ, NEINvazIvNí mEtoDa vyšEtřENí aNtIgENu SaRS-Cov-2
■ unikátní, bezbolestný, šetrný a jednoduchý odběr 
■ hlavně vhodný pro seniory, děti, pro pacienty s kognitivními poruchami, Alzheimer centra
■ vhodný pro každého, kdo má problém s výtěrem z nosohltanu

JEDINEČNÝ test na detekci  
antigenu SARS-CoV-2 ze SLIN
V-CHEK™ 2019-nCoV Ag SALIVA RAPID TEST



2019-nCoV Ag Saliva
Rapid Test

(Imunochromatografie)

Výsledky srovnávacího testu RT-PCR

Positivní (+) Negativní (-) Celkem

Detekovaný jako Pozitivní 110 2 112

Detekovaný jako Negativní 5 126 131

Celkem 115 128 243

Senzitivita:
95.65%, (95% CI: 90.22,98.13) 110/115
Specificita:
98.44%, (95% CI:94.48, 99.57) 126/128

AnAlýZA PorovnávAJíCí studIE

1 test obsahuje testovací kazetu a odběrový tampón 20 testů v balení 

PoŽAdAvKY nA vZorEK
1. Vložte houbičku do úst  
a odběrový tampon ponechte  
v ústech nejméně 90 sekund,  
tak abyste zachytili ústní  
tekutinu (sliny).

2. Jakmile se houbička plně
nasytí a indikátor zmodrá,
odstraňte tampón z úst.

PostuP měřEní

vložte tampon do držáku testovací kazety a tampon zatlačte dolů.
Poznámka:
1.  Konec tampónu musí být umístěn do otvoru držáku testovací 

kazety.
2.  K testování je vhodný jakýkoli vzorek slin, ale doporučuje se 

použít vzorek slin odebraný ráno před vypláchnutím úst a před 
jídlem nebo pitím.

IntErPrEtACE výslEdKŮ
odečtěte výsledek po 15 minutách
Méně než 15 minut může vést k falešně negativnímu výsledku.
Více než 15 minut může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

Pozitivní Negativní Neplatný

veškerá sdělení  mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QuICKsEAl IntErnAtIonAl, s.r.o. neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb.

informace a objednávky:
QuICKsEAl IntErnAtIonAl, s. r. o.
Korytná 47, 100 00 Praha 10
info@quickseal.eu 

www.quickseal.eu
+420 273 167 580
 quickseal.eu


