
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кСМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖlС)
02152 м.КиТв, вул.Павла Тичини, 1В

Код €ДРПОУ 404003ЗЗ
Тел.(067) 612-18-57

вих. }lЪl l0 вiл l7.02.2022p
комЕрцtЙнА пропозицlя

ТОВ (СМАРТУМ МЕДIКАЛ)) с ексклюзивним дистриб'тотором вiтчизIIяного виробника
медичних ToBapiB пiд торговою маркою Medicalspan та пропонус розглянути комерчiйну пропозиttiкl
вiд нашоТ компанii на набори швидких TecTiB для дiагностики антигену KopoHaBipycy SARS-CoV-2,
виробництва компанiТ SD BIOSENSOR, lNC. (Пiвденна Корея) Standart l-Q COVID-19 Ag Home test :

Тест STANDARD i-Q COVID-19 Ag Home Test для визначенllя аti,тигеllу - це шsидкий хроматографiчrrиЙ
iмунологiчниЙ аналiз для якiсного виявлення специфiчtlих структурних антигенiв SARS-CoV-2 в

назофарингеальному або назальному мазках.

'I'ecTrl Stan,dart l,-Q СOVШ-19 Ag Holne test l

1.3apeecTpoBaHi в Украiнi згiдно з чинного законодавства
2.Мають декларацiю про вiдповiднiсть медичних виробiв вимогам технiчного регламенту
З.Внесенi до Реестру осiб вiдповiдальних за введення медичних виробiв, актиt]них медичних
виробiв, якi iмплантують, та медичних виробiв для дiагностики in vitro в обiг
4.Верифiкованi лабораторiею L{eHTpy rромадськоrо здоров'я або сбласниr",r лаборатор}iiлfu1

центром МОЗ УкраТни
5.Вtдповiдають медико-технiчнi вимогам згiдно Наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укра't'ни

вiд 17,11,2020 Ns 2665
. 6.Призначенi як для професiйного використання так i для самоконтролlо.
. 7.Простi у використаннi та передбачають мiнiмальну кiлькiсть операцiй,

Набiр експрес-тестiв на наявнiсть антигену Standart
I-Q COVID-19 Ag Ноmе test компанii <SD
BIOSENSOR,INC.>.25 шт

6250грн/упакtlвка



Тил зразку

- l"-lа:зсlфарингеальний м;]зсrl< або назальний мазок

Переваги тесту на антиген

- Ефехтивнiсть; пр0l.{едура тестуяання вимага€ мiнiмальноi пiдготовки та не потребус нiякоrо
,эбл ;дна н ня длrl TecтyiJa н н}1 л

- НадiйнiстЬ: Вiц мсlжr::Jабtlзпечити,tiткиЙ результаТ протягсJм 15-З0 хвилин та маЁ: вбудсlrзаний
к()t"l,гро,,] t) п рOц(,:дур и,

, tИiсце прOведення: мOж(l :,забе.зпt:чити швидкi результати гtри скринiнгових дослiдженнях

Ха рактеристи ки

клiиiчиi значення

l{у,г.:tлlвtсть - 94,94\',il (75179), (95о/о CI: t]7,5.4% _ 9ij.60%) ,

Citilitlltilt,-llTtc,Lr, - l 0(}i|o (2l7l2l 7). (9_5'},о C]I: 98.3 ] 9i _ l009/o)

lитерпретацiя отримаиих результатiв

З llовагою.

Гснсральний дирсктор М.В. Печеник
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