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www.goodmask.cz
Good mask s.r.o. 

Richard Fuxa - obchodní ředitel
tel: +420 702 197 709

e-mail: fuxa@goodmaska.cz 

Kateřina Ladýřová - vedoucí obchodního 
oddělení tel: +420 734 715 463

e-mail: komersova@goodmask.cz

NOVÉ ANTIGENNÍ TESTY SINGCLEAN

pomáháme 
vás chránit

singclean CoVId-19 Test kit (metoda koloidního zlata) a Testovací sada CoVId-19 (metoda koloidního 
zlata) jsou imunochromatografické testy na pevné fázi pro rychlé kvalitativní odhalování antigenu z 
CoVId-19 ve vzorků lidského nosního výtěru nebo ze slin. Tyto testy poskytují pouze informativní výsledek, 
nejedná se o prokazatelnou lékařskou diagnózu. Proto musí být jakýkoli reaktivní vzorek s testovací 
soupravou CoVId-19 (metoda koloidního zlata) potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými 
nálezy. Testy jsou vhodné pro domácí i kolektivní testování.

VÝTĚROVÝ TEST 
Z PŘEDNÍ ČÁSTI NOSU
Testovací sada CoVId-19 (metoda koloidního zlata) 
je imunochromatografický test na koloidní zlato. 
Test používá protilátku CoVId-19 (saRs-CoV-2) 
(testovací linie T) a protilátku IgG (kontrolní linie C) 
imobilizované na nitrocelulózovém proužku. 

Balení single: 1 sada

Balení multipack: 20 sad

Evropská certifikace: test určený i pro samotestování 

Multipack obsahuje vše 20x
a navíc stojan na 10 zkumavek.
Ideální pro hromadné testování
ve firmách, školách a institucích.

odběrová tyčinka
testovací kazeta

držák na zkumavky (krabička)

1 set obsahuje:

roztok
do zkumavky zkumavka

návod
Jednoduchý postup testu:
odebrat vzorek dle návodu

1. extrakční roztok nakapat do zkumavky
2. odběrovou tyčinku vyluhovat ve

zkumavce (10 x otočit)
3. na zkumavku nasadit víčko
4. nakapat testovanou tekutinu do

menšího otvoru testovací kazety
5. čekat 15 min na výsledek

1434

Evidenční číslo Státního ústavu pro kontrolu léčiv: 01028558

Testy pro firemní testování proplácí zdravotní pojišťovnyFiremní testování
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Prohlášení výrobce k účinnosti testu 
na detekci varianty Omicron I B.1.1.529 (Jižní Afrika)

Pro potřeby odběratelů:

My, Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd., výrobce testu Singclean 

COVID-19

Kit (Metoda koloidního zlata), tímto prohlašujeme následující:

Testovací sada Singclean COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je 

imunochromatografická metoda testu na pevné fázi pro rychlou, kvalitativní 

detekci antigenu z COVID-19 (SARS-CoV-2) v lidské nosní dutině.

Prohlašujeme, že:

testovací sada Singclean COVID-19 (metoda koloidního zlata) je určena k 

detekci SARS-CoV-2 nukleokapsidového proteinu (NP). Epitop záchytné 

protilátky a detekční protilátky nebyly v mutační oblasti. Test tedy může 

detekovat všechny zmíněné mutace spike proteinu SARS-CoV-2 a další 

proteinové mutace SARS-CoV-2, jako je [Alpha I B.1.1.7(U.K.)]; [Beta I B.2.351 

(Jižní Afrika)]; [Gamma I P.1 (Brazílie)]; [Delta I B.1.617.2(lndia)]; [Lambda I 

C.37 (Peru)]; [Zeta I P.2 (Brazílie)]; [Kappa I B.1.617.l(lndia)]; [Eta I B.1.525

(Nigérie)]; [Lota I B.1.526 (U.S.A)]; [Epsilon I B.1.429 (U.S.A.)] a [Omicron I 

B.1.1.529 (Jižní Afrika)].

Testovací sada Singclean COVID-19 (Metoda koloidního zlata) dokáže 

detekovat výše uvedené varianty COVID-19.




