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Nabízíme testy pro stanovení COVID-19 (antigenní) nebo protilátek proti COVID-19. Provedení testů 
u všech uvedených diagnostických setů je snadné a soupravy obsahují veškeré příslušenství k 
provedení odběru i zpracování vzorků.  
 
Testy mají certifikaci CE/IVD, sensitivitu více než 90 % a specifitu více než 97 % a jsou schválené SZÚ. 
Podrobnější informace najdete v přiložených návodech. 
 
Poskytujeme množstevní bonus, cena je závislá na odebraném množství. 
 
Na vybrané testy se vztahuje možnost uplatnění příspěvku zdravotní pojišťovny.  
 
Nabízíme možnost asistence při provedení testu, provedení testu jako takového nebo zajištění 
odběru na PCR naším proškoleným specialistou přímo v soukromých nebo státních institucích jako 
jsou firmy, školy, úřady apod. či přímo u klienta doma nebo poblíž jeho bydliště. Nabídka zahrnuje         
i odběr vzorku libovolného materiálu na PCR. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na telefonním čísle 
800 10 10 19 nebo na mailu test@19test.cz.  
 
V nabídce jsou aktuálně tyto diagnostické sety 
 

S2 Covid-19 Rapid Antigen Test  
Výrobce Sensing Self Pte. Ltd., Singapur 
Hlavní výhody • výtěr z nosu 
 • šetrný k dětem  
Katalogové číslo ERCSSO5340  
Vzorek výtěr z nosu krátkou tyčinkou 
Citlivost 97 %  
Specificita 100 % 
# testů v balení 50 testů 
Doba testu 15 minut 

 
 

     LEPU SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit     
Výrobce Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., Čína 
Hlavní výhody • výtěr z nosu 
  • šetrný k dětem  

  
• šetrný ke klientům, kteří podstupují test pravidelně s vyšší frekvencí nebo 

nemohou podstoupit výtěr nosohltanu 
Katalogové číslo 6921807601020 
Vzorek výtěr z nosu 
Citlivost 92 %  
Specificita 99.26 % 
# testů v balení 25 testů 
Doba testu 15–20 minut 
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       NADAL® COVID-19 Ag Test           
Výrobce Nal von Minden, Německo  
Hlavní výhody • nejvyšší citlivost testů podpořená klinickými daty 
  • srovnávající testování antigenu s PCR 
  • rychlé a snadné zpracování (pufr je již rozplněný do jednotlivých zkumavek) 
Katalogové číslo 243103N-20 
Vzorek výtěr z nosohltanu nebo také z orofaryngeálního stěru, NOVĚ I Z NOSU 
Citlivost 97,56 % (Ct 20-30), výtěr z nosu 90,2 % 
Specificita 99,9 % (Ct 20-30) 
# testů v balení 20 testů 
Doba testu 15–20 minut 

 

                                                     BioCredit COVID-19 Ag 
Výrobce RapiGen Inc., Jižní Korea. 
Hlavní výhody • rychlé a snadné zpracování (pufr je již rozplněný do jednotlivých zkumavek) 

  
• možnost rozdělení soupravy na jednotlivé testy (výhodné pro odloučené 

pracoviště) 
Katalogové číslo G61RHA20_LM  
Vzorek výtěr z nosohltanu 
Citlivost 90,2 % 
Specificita 100 % 
# testů v balení 20 testů 
Doba testu 5-8 minut 

 
Nabízíme kombinované testy pro kvalitativní stanovení protilátek IgG/IgM proti SARS-CoV-2 ve 
vzorcích lidské plné krve, bez nutnosti pořizování dalšího přístrojového vybavení.  

Provedení testů u všech uvedených diagnostických setů je snadné a soupravy obsahují vše potřebné 
pro provedení testu, s výjimkou odběrových lancet pro vlastní odběr vzorku. Podrobnější informace 
najdete v přiložených návodech. 
  
V nabídce jsou aktuálně tyto diagnostické sety 
 
                                              NADAL® COVID-19 IGG/IGM TEST 
Výrobce Nal von minden, Německo 
Katalogové číslo 243001N-10 
Vzorek plná krev, sérum, plazma 
Citlivost 94,1 % 
Specificita 99,2 % 
# testů v balení 10 testů 
Doba testu 10 minut 
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     RAPID 2019-NCOV IGG/IGM COMBO TEST CARD  
Výrobce Xiamen Boson Biotech, Čína 
Katalogové číslo 1N38C2 
Vzorek plná krev, sérum, plazma 
Citlivost 87,8 % 
Specificita 99 % 
# testů v balení 25 testů 
Doba testu 15–20 minut 

 
Objednávku, prosím, zašlete na email objednavky@promedeus.cz, společně s fakturačními údaji, 
dodací adresou a kontaktem, který můžeme předat přepravní společnosti. Při objednání většího 
množství jsme schopni jednat o ceně. 
  
Bližší informace ke způsobu testování a vykazování testů najdete na webových 
stránkách www.lekaripomahajicesku.cz 
  
Upozornění: Všechny reagencie je nutné vytemperovat před použitím na pokojovou teplotu, jinak 
hrozí falešně pozitivní výsledky. 
 
Ceny testů jsou osvobozeny od plateb DPH.  
Použití: K použití pouze pro zdravotní odborníky! Před použitím si pečlivě pročtěte přiložený příbalový leták. 
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