
Greita. Paprasta. Tikslu.

Labai tikslus testas nustatyti COVID-19 
virusą naudojant seiles. Supaprastintas, 
kokybiškas, paciento priežiūros vietos 
testas, kurio rezultatas gaunamas 
per 5-10 minučių. Išvengiama nosies 
tamponų, kraujo paėmimo ir uždelstų 
rezultatų komplikacijų.
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Viraspec Covid-19
antigeno testo iš
seilių rinkinys



Aegirbio Viraspec 
COVID-19 (Sars-CoV-2) 
antigeno testas iš seilių

Idealu testuoti nuo COVID-19:

Testo rezultatai 
įskaitomi vizualiai:Į kiekvieną rinkinį įeina:

Aegirbio “Viraspec” COVID-19 antigeno testas 
iš seilių yra lengvai naudojamas šoninio srauto 
testas, kuris greitai nustato COVID-19 naudojant 
seilių mėginius. Kai reikia vartoti pakartotinai, arba 
atliekant bandymus su vaikais, nosies tamponas ar 
kraujo paėmimas yra labai nepatogus.

„Viraspec“ COVID-19 teste naudojamas seilių ir 
skiedimo skysčio mišinys, kuris per 10 minučių 
reaguoja į COVID-19 antigeną, suteikdamas 
lengvai skaitomą rezultatą. Palyginti su PGR, 
klinikiniai tyrimai su žmonėmis parodė, kad testas 
turi 90 proc. jautrumą ir 99,9 proc. specifiškumą 
SARS-CoV-2 infekcijai.

© Aegirbio AB. All rights reserved 
www.aegirbio.com  |  sales@aegirbio.com

25 atskirai įdėtos bandymo 
kasetės 

25 surinkimo vamzdeliai

25 ištraukimo buferiniai vamzdeliai

25 seilių surinkėjai

1 darbo stotis

1 pakuotės įdėklas

Moksleivius prieš grįžtant į 
mokyklas

Sportininkus prieš rungtynes

Oro ir traukinių keleivius

Skubiais, nenumatytais 
atvejais

Laikinus gyventojus 
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NEIGIAMAS
Kontrolinės linijos srityje (C) atsiranda viena 
spalvota linija. Bandymo linijos srityje (T) nėra 
jokios linijos. Neigiamas rezultatas rodo, kad 
SARS-CoV-2 antigeno mėginyje nėra arba 
virusas dar negali būti aptiktas.

TEIGIAMAS*
Pasirodo dvi eilutės. Viena spalvota linija turi 
būti kontrolinės linijos srityje (C), o kita 
matoma spalvota linija turi būti bandymo 
linijos srityje (T). Teigiamas rezultatas rodo, 
kad mėginyje buvo aptiktas SARS-CoV-2 
antigenas.
*PASTABA: Spalvos intensyvumas bandymo 
linijos srityje (T) skirsis priklausomai nuo 
esančios SARS-CoV-2 antigeno 
koncentracijos egzemplioriuje. Todėl bet koks 
spalvos atspalvis bandymo linijos srityje (T) 
turėtų būti laikomas teigiamu.

NEGALIOJANTIS
Valdymo linija nepasirodo. Nepakankamas 
mėginio tūris arba neteisingi procedūriniai 
metodai yra labiausiai tikėtinos kontrolės 
linijos gedimo priežastys.
Peržiūrėkite procedūrą ir pakartokite testą 
nauju testu. Jei problema išlieka, nedelsdami 
nutraukite testavimo rinkinio naudojimą ir 
susisiekite su gamintoju arba jūsų tiekėju.


