Aktuálně nabízíme tyto antigenové testy pro SARS-COV 2 testování se službami viz níže:
1. LEPU AG25 LEPU SARS-Cov-2 Antigen Detection Kit
jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku,
výtěrem ze spodní přístupné části nosu
balení se nedají jednoduše rozdělit po 1ks
provedení- video určené pro rakouské školáky
https://www.youtube.com/watch?v=sxTTWtncrEg
cena od 129Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 25 testů za 3225 Kč

2. NG AG 25 NEWGENE Coronavirus Antigen Detection Kit
jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku, DUÁLNÍ- UNIKÁTNÍ
ze slin s příměsí sputa nebo výtěrem z dutiny ústní resp. spodní přístupné části nosu
balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks
cena od 159Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 25 testů za 3795 Kč,
video pro provedení- použití:
http://www.medesa.cz/nezarazene/newgene-coronavirus-detection-kit/
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3. AG 20 NINGBO SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test saliva
Extrémně jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku,
ze slin s příměsí sputa, bez jakékoliv další manipulace-samoobslužné,
balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks
cena od 349Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 20 testů za 6980 Kč

4. RE AG 20 Novel Realy Cov 2 Antigen Detection Kit saliva
jednoduchý, bezbolestný a neinvazivní odběr vzorku,
ze slin s příměsí sputa
balení se dají jednoduše rozdělit po 1ks
cena od 159Kč/1 test, DPH 0%= dočasně zrušena, standard balení á 20 testů za 3180 Kč

proč spolupracovat právě s námi:
•
•
•
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jsme dlouhodobě (25 let) ověření a registrovaní profesionálové v laboratorních technologiích
dodáváme testy které považujeme za kvalitní a i proveditelné laikem tak aby výsledek byl validní a
užitečný,
dodáváme testy kterým rozumíme, víme jak je udělat a jak interpretovat výsledek, jak řešit problémy při
testování, pro toto jsme k dispozici i na telefonu,
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•

ke všem testům máme český návod i rozšířenou instrukci k použití (části u testů viz výše) a doporučení
pro využití a interpretaci, -příklad-část

•
•
•

jsme připraveni testy ukázat i předvést jak je správně provést
dodáváme rychle a to testy které máme trvale skladem, bezodkladná expedice
dodáváme jakékoliv množství, i jednotlivé testy, se všemi způsoby úhrady, na větší množství uděláme
konkrétní nabídku
všechny námi testy jsou nositeli výjimky pro samotestování a jsou v seznamu MZ ČR stejně tak i naše
společnost MEDESA
testy se všemi informacemi a podklady máme na webech a v e-shopech:
http://www.medesa.cz/nezarazene/covid-19-testy/
https://portal.medesa.cz/covid zde zejména pro
organizace a OSVČ, způsob úhrady převodem proti faktuře
https://shop.medesacare.cz/236rapid-testy
pro veřejnost a ostatní, způsob úhrady
platba kartou nebo i hotově na prodejně v Poličce

•
•

jednoduše objednávejte na: objednavky@medesa.cz; tel: +420 461 723 558,
předpokládané nejčastější využití antigenních testů
1. pro testování u všech zaměstnavatelů
2. pro samotestování široké populace, i opakované
3. pro testování ve zdravotnických a sociálních zařízeních a službách na otestování personálu a návštěv
4. pro testování u praktických i ostatních lékařů
V přílohách nebo na webu naleznete kompletní informační materiály

pro doplnění informací, dotazy a vše ostatní zůstávám k dispozici
s úctou
Otakar Klepárník
mobil: +420602108305, e-mail: otakar.kleparnik@medesa.cz
MEDESA www.medesa.cz MEDESA SK
MEDESAcare www.medesacare.cz , Vermeiren ČR
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