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[COVID-19 pandemijos metu] 
jauskitės saugūs ir ramūs greitųjų testų pagalba!

SARS-CoV-2 greitieji antigeno testai SARS-CoV-2 greitieji antikūnų testai 

Ką svarbu žinoti apie greituosius  
COVID-19 antigeno testus?

 Operatyviai pristatome. 

 Visada turime sandėlyje.

 Konkurencingos kainos. 

Norėdami sužinoti daugiau ar gauti komercinį 
pasiūlymą, susisiekite su mumis: 
Gitana Žemaitienė +370 (640) 73838, 
g.zemaitiene@tubuva.com.

Esame profesionalių testų greitai diagnostikai didmeninės prekybos atstovai. Atstovaujame tik žinomus Europos gamintojus tokius kaip 
Ameda Labordiagnostik GmbH, ScreenItalia Srl, VitAssay, InterMedical Srl, Preventis GmbH, BAG Diagnostics GmbH ir kt. testus.

Ką svarbu žinoti apie greituosius  
COVID-19 antikūnų testus?

SARS-CoV-2 Ag greitasis antigeno testas SARS-CoV-2 IgG/IgM greitasis antikūnų testas

SARS-CoV-2 greitieji kombinuoti antigenų testai 

• Testas atliekamas iš nosiaryklės tepinėlio.

• Testo rinkinyje yra visos reikalingos priemonės 
tyrimui atlikti.

• Greitas atsakymo rezultatas – jau po 15 minučių.

COVID-19 greituoju antikūnų testu nustatomi IgG ir IgM 
antikūnai, kurie susidaro persirgus koronaviruso infekcija.

• Testas atliekamas iš kapiliarinio kraujo (iš piršto).

• Rezultatas gaunamas vos per 10 min!

• Testą patogu ir paprasta atlikti.

• Testo rinkinyje yra visos reikalingos priemonės tyrimui atlikti.

„SCREEN ITALIA”, Italija. 20 testų pakuotė. 
Nosiaryklės tepinėlis. / 
Santykinis jautrumas 96,4%, santykinis specifiškumas 99,2%.

„Intermedical”, Italija. 10 testų pakuotė. 
IgG: santykinis jautrumas 100,0%, santykinis specifiškumas 98,0%.
IgM: santykinis jautrumas 85,0%, santykinis specifiškumas 96,0%.

SARS-CoV-2 + gripo A + B greitasis kombinuotas antigenų testas
„SCREEN ITALIA”, Italija. 20 testų pakuotė.
Nosiaryklės tepinėlis. / 
SARS-CoV-2: santykinis jautrumas 96,4%, santykinis specifiškumas 99,2%.
A tipo gripas: santykinis jautrumas 94,1%, santykinis specifiškumas 98,4%.
B tipo gripas: santykinis jautrumas 91,7%, santykinis specifiškumas 100,0%.

Rekomendacijos dėl antikūnų
testo atlikimo:

• Testas atliekamas ne anksčiau kaip 14 dienų nuo simptomų 
pradžios. 

• Testas parodo, ar asmuo anksčiau sirgo COVID-19. Testas 
neparodo, ar šiuo metu asmuo yra užsikrėtęs.

Rekomendacijos dėl antigeno
testo atlikimo: 

• Naudojamas nustatyti, ar šiuo metu asmuo yra užsikrėtęs.  
Atliekama ne vėliau kaip per 5 paras nuo simptomų pradžios.

• Sąlytį su patvirtintu ar įtariamu COVID-19 atveju turėjusiems 
asmenims – ne vėliau kaip per 7 paras po turėto sąlyčio.
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