
Товариство з обмехсеною вiдrlовhальнiстю <<Товмед YKpaiHo,>, в особi !,иректора

якунькiна Сергiя Сергiйовича, висловлюс Вам свою повагу та пропонус до уваги набори швидких

TecTiB для дiагностики антигену пооо,"u"й;**, 9ov_z, ""робничruu 
*o*"u"ii SD BI9SENS9R,

INc. (пiвд."пu *оi,");i;NЪДКD i-Q'COVID-I9 Ag Hotne test

l ТХiY,:. l tl л д тест STANDARD i_Q CovID_l9 Ag ноmе Test для визначенн" *l",11

назофарин геал ьному або назальному мазках,

швидкi Iec,[l| л.Iя t}ИЗllаЧеllltЯ. _"'::i,li'У"r';;ГЪ'ЬоllХIЖ

SARS-CoV-2
дiаг,ностики ln vltrc

Пеrrеваt,и,|,ес l !, на ан,I,иt,ен

- rФ.-ЙБiс,l, ь : lt р tllle jlyp а те стуван ня

'l'*.'"S'l.,\]\DARDi.QCOVID.l9AgHome'Гest:
,/ Зuр",'.rро"u"i в iKpaiHi згiдно з чинного законодавства

,/ Мають деклараuiю про вiлповiднiсть *.о"й* виробiв вимогам технiчного регламенту

{ВнесенiдоРеестрУосiЬвiдповiдалЬнихзаВВеДенняМедиЧнихвиробiв,актиВних
медичних виробiв, якi iмплантують, ru ",о"i,их 

виробiв для дiагностики in vitro в обiг

,/Верифiкованiлабораторiсю.l.|ентру,ромuл.i*о,озДоров'яабообласним

,/ Ёffж:ЖЖ}':::'i:#,Н"JlН} згiдно наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я
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./ l rр"rЙl."i* лп, проqесiйного викори:]ання так i для самоконтролю,

,/ IlpocTi у використаннl та перелбачають мiнiмальну кiлькiсть операцlи,

'I'иш зразку - _-..л,,.,.,,;i rl.-t.211*

- Назофариtlгеа;lьнллй мазок або tлазаllьниii рtазок

ffiнiiSDH'il#l'.iii,.li'.i-un.u"t'tеpшlrN{ивсвiтiвизнанiBсесвiгньolo
оttганiзацiсrо Qхорони зд9р9вjцJх_}riтз,'^"'С.;lокУ ВЬrОЗ ДЛЯ еКСТРеНОГО ВИКОРИСТаННЯ ДЛЯ

облаrlнання j]"I lятесту BaIll{ я,

- ii"oiи"i.Tb: BiH *on,* lабезtlечи,ги чiгкиЙ резуJIьта,l шротягом 15-30 хI}иJIин та мас вбуловании
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KiMHaTHa температура зберiгання

Реагенти готовi до використання

Проста процедура тестування без

додаткового розкапування
15



Кrliнiчнi знач(,ння
Llyr,:tt,tBtcтb 94.94О,1, (75lT9). (t)5";, ('l: Е] 5]o,i, - ';t1,60'1i,),
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BapTicTb швидких TecTiB STAT\,[DARD i_Q CovID_l9

о Набiр TecTiB STANDARD i-Q CovlD-l9 Ag Test лля

- б 250 грн/упаковка

,}мiluyвання зразку
'3 екстракrtiйrlилr буферопl

r х10
ll ц'ъ
Y

.li] :'l;

Ag Ношtе Test становить:

визначення антигену KopoнaBipycy 25 шт,
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