
Относно: Комплексни тестове за Новия коронавирус COVID-19
Сертификат по ISO 13485:2016  на производителя  и СЕ-марка. 

Регистрация в ИАЛ за СЕ/IVD медицински изделия.

                            ОФЕРТА 

№ Вид на стоката Количeство в опаковка, теста

1

Бърз Ag тест за Новия коронавирус COVID-19, 

касетъчен, за назофаренгиален секрет.  Технология с 

конюгат от колоидно злато.                                                    

Относителна чувствителност 96,72%, относителна  

специфичност 99,22%, точност 98,74%;                                                                          

Резултат след 15 min, време за екстрахиране - около 1-2 

min.                                                                                        

Опаковка по 20 теста.                                                                            

Опаковката включва всички необходими 

консумативи за пробовземане, екстрахиране и 

тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани 

тестови касети, 20 стерилни индивидуално 

опаковани тампона за назофаренгиален секрет, 20 

екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 

работна станция, 2 буфера, инструкция за работа.

20

2

Комбиниран бърз имунохроматографски тест за 

антигени на Новия коронавирус и грип A+B.                                                       

Оценка спрямо RT-PCR теста:                                              

- за COVID-19: относителна чувствителност 96,72%, 

относителна  специфичност 99,22%, точност 98,74%;                                                                   

- за грип А:  относителна чувствителност 92,6%, 

относителна  специфичност 96,4%, точност 95,5%;                                                                  

- за грип В:  относителна чувствителност 90,0%, 

относителна  специфичност 95,8%, точност 94,4%;                                                                       

За назофаренгиален секрет.                                                      

Резултат до 15 min.                                                                                        

Опаковка по 20 теста.                                                                       

Опаковката включва всички необходими 

консумативи за пробовземане, екстрахиране и 

тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани 

тестови касети, 20 стерилни индивидуално 

опаковани тампона за назофаренгиален секрет, 20 

екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 

работна станция, екстракционен буфер, инструкция 

за работа.

20
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3

Бърз Ag тест за грип А и Б, касетъчен, за 

назофаренгиален секрет, назален секрет и проби от 

назални промивки/аспирати, гърлен секрет.  

Технология с конюгат от колоидно злато.      

Резултатите за Бърз тест за грип A&B Ag срещу 

клетъчната култура (назален тампон):                                                                              

- за грип А: чувствителност 92.6 %, специфичност 

96,4%, точност 95,5%;                                                                  

- за грип Б: чувствителност 90,0%, специфичност 

95,8%, точност 94,4%;                                                                                                                                                                             

Резултат след 10 min.                                                                                        

Опаковка по 20 теста.                                                                            

Опаковката включва всички необходими 

консумативи за пробовземане, екстрахиране и 

тестване: 20 индивидуално опаковани и запечатани 

тестови касети, 20 стерилни индивидуално 

опаковани тампона за назофаренгиален секрет, 20 

екстракционни епруветки с капаче с капкомер, 1 

работна станция, 2 буфера, инструкция за работа.

20

4

Бърз IgG/IgM тест за Новия коронавирус COVID-19, 

касетъчен, за цяла кръв (периферна)/серум/плазма.                              

Резултат след 10 min.                                                    

Чувствителност за IgM: 95,7 %                                                                                           

Специфичност за IgM: 97,3 %                                    

Чувствителност за IgG: 91,8 %                                                           

Специфичност за IgG: 96,4 %.                                     

Опаковка по 25 теста. Опаковката включва: 25 

индивидуално опаковани и запечатани тестови касети, 

капкомер и десикант. Необходими консумативи, които 

не са включени в опаковката: игла за пробождане на 

пръста, спирт и памук. 

25
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5

Бърз PCR кит за детекция на SARS-CoV-2 

(флуоресцентен  PCR), без необходимост от 

предварителна екстракция и пречистване на 

нуклеиновите киселини, тоест, отпада 

необходимостта от закупуване на допълнителни 

китове за екстракция и се пести време!!! Бърз 

резултат - цялата процедура отнема по-малко от 80 

минути! Опростена работа, по-малко податлива на 

замърсяване и намален риск от инфекция! В този 

тест се прилага високоефективна технология за 

освобождаване на нуклеинова киселина за постигане на 

ултра-бързо освобождаване на вирусна нуклеинова

киселини за откриване на 2019-nCoV РНК чрез 

флуоресцентен PCR. Специфичните праймери и сонди 

са проектирани със 100 %

 хомология на секвенциите с ген ORF1ab

и нуклеокапсидни гени от публично известни 

последователности на щамове от 2019-

nCoV.Съхранение при -20°С. 48 теста/опак.

48

Срок на доставка: До 2 работни дни след поръчка.

Начин на плащане: По договаряне.
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