
 

 

 

SZYBKI TEST ANTYGENOWY WYMAZOWY COVID-19 (Złoto Koloidalne) 

renomowanej firmy KONSUNG to bardzo prosty do przeprowadzenia test w warunkach 

domowych i bez konieczności posiadania dodatkowego wyposażenia. Pozwala 

błyskawicznie uzyskać wynik (do 15 minut) a jego dokładność to aż 97%!!! 

Według Ministra Zdrowia oraz NFZ, badanie antygenowe jest równoznaczne z testem 

PCR! Nasze testy posiadają certyfikat CE oraz ISO oraz Autoryzowanego 

przedstawiciela Wytwórcy na UE. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wyrobów 

medycznych firmy KONSUNG. 

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (złoto koloidalne) opiera się na zasadzie 

immunologicznego testu wychwytującego obecność antygenu SARS- CoV-2 w materiale 

pobranym od pacjenta w formie wymazu z nosa lub gardła. Wprowadzony do urządzenia 

testującego materiał jest doń wchłaniany w wyniku reakcji kapilarnej. Jeśli pobrana próbka 

zawiera antygen koronawirusa, łączy się z przeciwciałem COVID-19 oznaczonym złotem 

koloidalnym, a gdy poziom antygenu koronawirusa w próbce jest równy lub wyższy niż 

określona wartość progowa, kompleks immunologiczny dalej wiąże się z antygenem 

pokrywającym linię T (testową), w wyniku czego powstaje kolorowy pasek testowy 

wskazujący na dodatni wynik testu. Jeśli poziom antygenu koronawirusa w próbce jest równy 

zero lub znajduje się poniżej określonej wartości progowej, w obszarze testowym urządzenia 

nie pojawia się kolorowy pasek, co wskazuje na ujemny wynik badania. Jeśli test został 

przeprowadzony prawidłowo, na potrzeby kontrolne w obszarze kontrolnym (C) pojawi się 

kolorowa linia. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik dodatni 
Kolorowe paski pojawiają się zarówno na linii testowej (T), jak i kontrolnej (C). Oznaczają one dodatni wynik testu na obecność antygenu 
koronawirusa w próbce. 

Wynik ujemny 
Kolorowy pasek pojawia się wyłącznie na linii kontrolnej (C). Oznacza on, że stężenie antygenu koronawirusa wynosi zero lub znajduje się 
poniżej progu wykrywalności. 

Test nieważny 
Na linii kontrolnej C nie pojawia się żaden pasek. Test jest nieważny bez względu na pasek na linii (T). 

Test diagnozujący  jest idealnym rozwiązaniem dla osób które nie mogą, nie chcą lub 
obawiają się wizyty w publicznym punkcie pobrań wymazów, dodatkowo tracąc czas w 
wielogodzinnych kolejkach i ryzykując zarażenie COVID-19.  
 

Zestaw zawiera: 

 1 x torebka z zestawem testowym 

 1 x probówka 

 1 x patyczek do wymazu z nosa 

 1 butelkę buforu do ekstrakcji (0,5mL/butelkę): 0.02M Tris  

 1 x instrukcja obsługi w języku polskim (w formie elektronicznej). 

lub 

 20 x torebka z zestawem testowym 

 20 x probówka 

 20 x patyczek do wymazu z nosa 

 2 butelki buforu do ekstrakcji (10mL/butelkę): 0.02M Tris  

 1 x instrukcja Obsługi w języku polskim (w formie elektronicznej). 

Niniejszy zestaw służy do celów diagnostycznych w ramach badań in vitro. 
 
 
 

 
 


