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Mètodes de detecció infecció activa
Medi de transport i
conservació de virus

Test ràpido d'antigen
(JUSCHEK)

Test ràpid d'antigen
(VIVADIAG)

Producte dissenyat per a la recollida
de mostres de diversos virus. Un cop
recollida la mostra, s'ha de conservar a
una temperatura d'entre 2-8°C durant
curts períodes de temps o a -80ºC per
a llargs períodes de temps.

Permet detectar directament el virus
en persones amb altes càrregues
virals, que són precisament les que
poden transmetre la malaltia des de
les 48 hores abans de presentar
símptomes i fins 5 dies després. Estan
indicats en entorns d'alta prevalença
de la COVID- 19.

Prova ràpida de detecció d'antigens
SARS-coV-2 presents en mostres
obtingudes amb frotis nasal, oro faringi
o nasofaringi. Aquest test de diagnòstic
ràpid (TDR) obté els resultats en tan
sols 10-15 minuts.

Test ràpido antigen en saliva

Hg switch analitzador molecular SARS-COV-2

Test de diagnòstic ràpid (TDR) basat
en la immunocromatografia de ﬂux
lateral en mostres de saliva. El kit
inclou el sistema per a recollir la
saliva de forma fàcil i segura, així
com el casset de prova per realitzar
el test en 10 minuts.

Test de diagnòstic molecular basat en la
tecnología LAMP. Permet la detecció del
virus
SARS-CoV-2
en
mostres
respiratòries
de
pacients
amb
simptomatologia suggestiva de la
infecció Covid-19.

Mètodes de detecció infecció passada
Autoanalitzador eCL8OOO

Sistema d'electroquimioluminiscència
per a la detecció d'anticossos de la
COVID-19 entre altres paràmetres
associats. Proves disponibles: SARScoV-21gM. SARS-coV-21gG, PCT CRP,
IL-6, MYO. CK-MB, NT-proBNP, cTnl.

Test ràpid anticossos lgG-IgM

Analitzador portàtil M2 WATMIND

És un immunoassaig cromatogràﬁc de
ﬂux lateral en casset. Permet la
detecció
ràpida
qualitativa
d'
anticossos lgM i IgG contra el virus
COVID-19 en sèrum humà, plasma i
mostres de sang total.

Assaig ràpid de quimioluminescència
portàtil per a la detecció quantitativa
d'anticossosos SARs-CoV-2 lgM/IgG
totals.
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