
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως η εταιρεία 
μας διαθέτει στην Ελληνική αγορά ένα από τα πιο αξιόπιστα τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 
με ποσοστό εξειδίκευσης που φτάνει το 99,26% σε σύγκριση με την 
μέθοδο PCR και τεστ ταχείας ανίχνευσης αντισωμάτων ΙgM & IgG 
έναντι του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 με ποσοστό εξειδίκευσης που 
φτάνει το 98,5% σε σύγκριση με την μέθοδο PCR.

Οι δοκιμές αυτές  χρησιμοποιούνται ως βοήθημα στη διάγνωσή  
της νόσου λοίμωξης από κορωνοϊό (COVID-19), η οποία 
προκαλείται από το 2019-nCoV. 
 
Διαθέτουμε βεβαίωση διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
(Ι/Π) από Κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32Β/16-1-2004 (Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ι/Π).

SARS-CoV-2 
rapid test kit  
IgM/IgG  Antibody  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
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SARS-CoV-2 
Antigen Rapid  
Test Kit   

Υπάρχει μια κρίσιμη, παγκόσμια ανάγκη για ορολογικές 
δοκιμασίες που μπορούν να συμπληρώσουν τις δοκιμές 
νουκλεϊκών οξέων (PCR) για τη διάγνωση της λοίμωξης  
SARS-CoV-2.

Αυτές οι μέθοδοι ανίχνευσης προορίζονται μόνο για 
επαγγελματίες υγείας και μπορούν να εφαρμοστούν  
στα παρακάτω:  

Για την ταχεία διαλογή και εξέταση  
του γενικού πληθυσμού

Μπορείτε να ελέγξετε τους φορείς 
που είναι ασυμπτωματικοί. Μπορεί να 
σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν 

ένα άτομο έχει επηρεαστεί απο τον ιό, 
ακόμα και αν δεν υπάρχει πλέον ιός.

Για επιδημιολογικές  
εφαρμογές 

Την ανοσολογική κατάσταση του 
γενικού πληθυμσού μετά τη μείωση 
των μέτρων κοινωνικής απόστασης.

Ιατροί, Νοσοκομεία, Κλινικές, 
Κρατικά Ιδρύματα

Την παρακολούθηση της ανοσολογικής 
κατάστασης των ιατρών και των 

εργαζομένων σε ιατρικά ιδρύματα 
κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης 

πανδημίας ή κατά τα επόμενα κύματα.

Εργοστάσια, Bιομηχανιές, μεγάλες 
Μονάδες Παραγωγής

Στις βιομηχανίες για την τακτική εξέταση 
ασυμπτωματικού προσωπικού (απο 

διαγνωστικά κέντρα) για διασφάλιση 
της ασφάλειας του προσωπικού και 

αποφυγή εκρήξεων λοίμωξης.

ΡΑΣΕΛ ΚΟΕΝ & ΣΙΑ ΟΕ 
Ανθίμου Γαζή 1,  41222, Λάρισα 

T: +30 697 770 9747   
M: sales@rapidtestkit.eu

M: rkoen7@gmail.com   

W: www.rapidtestkit.eu



Antigen
Rapid Test Kit 
Το Antigen Rapid Test Kit για τον ιό 
COVID-19 είναι μια δοκιμή που βασίζεται 
σε συγκεκριμένη αντίδραση μεταξύ 
αντισώματος και αντιγόνου και στην 
τεχνολογία ανοσοανάλυσης σε δείγμα 
ρινικού στυλεού. 

Το συγκεκριμένο τεστ διαθέτει 
διαγνωστική εξειδίκευση 99,26% και 
διαγνωστική ευαισθησία 92% και τα 
αποτελέσματα της εξέτασης είναι  
εμφανή εντός 10 λεπτών.
Είναι κοινοποιημένο στον ΕΟΦ  
και διαθέτει CE.

rapidtestkit.eu/test-antigonou

Ερμηνεία  
αποτελεσμάτων

ΘΕΤΙΚΟ (+)
Θα εμφανιστούν μωβ 
λωρίδες στην περιοχή 
ελέγχου ποιότητας (C)  
και στην περιοχή  
τεστ (Τ) 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-)
Θα εμφανιστεί μωβ 
λωρίδα μόνο στην 
περιοχή ελέγχου 
ποιότητας (C)  και  
χωρίς μωβ λωρίδα  
στην περιοχή τεστ (Τ) 

Antibody 
Rapid Test Kit 
IgM/IgG 
Το Rapid Test Kit IgM & IgG Antibody για τον 
ιό COVID-19 είναι μια ανοσοχρωματογραφική 
δοκιμασία για ταχεία, ποιοτική ανίχνευση 
των αντισωμάτων του COVID-19 IgM & IgG σε 
δείγμα αίματος είτε τριχοειδικό αίμα ( δηλ. 
σταγόνα από δάχτυλο) ή ολικό αίμα, ή ορό ή 
πλάσμα και τα αποτελέσματα της εξέτασης 
είναι εμφανή εντός 10 λεπτών. 

Το συγκεκριμένο τεστ διαθέτει διαγνωστική 
εξειδίκευση 98,5%, διαγνωστική ευαισθησία 
89,4%, και συνολική συμφωνία 97,5%. Είναι 
κοινοποιημένο στον ΕΟΦ και διαθέτει CE.

Ερμηνεία  
αποτελεσμάτων

rapidtestkit.eu/test-antisomaton
Η συσκευασία  
περιέχει 25 τεστ

Η συσκευασία  
περιέχει 20 τεστ
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