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Od 30 lat naszej obecności na rynku rozwijamy 

i poszerzamy naszą ofertę, zabezpieczając potrzeby 

i oczekiwania naszych klientów, w zgodzie z najnowszymi 

wytycznymi i zmieniającym się otoczeniem.

Gwałtowne zmiany, spowodowane globalną epidemią 

wirusa SARS-CoV-2 otworzyły nowe horyzonty naszej 

działalności. Jesteśmy obecnie jedyną firmą na rynku, 

która zapewnia kompleksowe rozwiązania diagnostyczne 

w zakresie koronawirusa dla każdego rodzaju laboratorium 

obejmujące wyposażenie sprzętowe, testy a także środki 

ochrony osobistej oraz zabezpieczenia stanowisk pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą  

ARGENTY.
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Diagnostyka wykrywania koronawirusa 
(2019-nCoV) metodą RT - PCR

Diagnostyka w obszarze identyfikacji 
antygenu koronawirusa (2019-nCoV)

Diagnostyka w obszarze identyfikacji 
przeciwciał IgM/IgG koronawirusa 
(2019-nCoV)

 lider kompleksowych rozwiazan�
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Pros: Najbardziej czuła metoda testowania do diagnozowania wirusów (przed wystąpieniem objawów) 

Cons: Długi czas do otrzymania wyniku (6 godzin), skomplikowane procedury, wyłącznie do zastosowań przez profesjonalny personel, niezbędne specjalistyczne 
wyposażenie laboratorium do odczytu wyników 

Pros: W przypadku negatywnych wyników PCR spowodowanych spadkiem miana wirusa antygenowego testy przeciwciał mogą być przydatne do 
sprawdzenia formacji przeciwciał i przeprowadzenia odpowiedniego badania epidemiologicznego u pacjenta. 

Cons: Nie można postawić diagnozy na wczesnym etapie 

COVID-19 IgM/IgG Diagnostyka Przeciwciał

Pros: Prosta procedura testowa, szybsze podejmowanie decyzji o izolacji z szybkim wynikiem testu

Cons: Mniejsza czułość względem testów PCR 

COVID-19 Diagnostyka PCR

COVID-19 Diagnostyka Antygenu

Stężenie antygenu Stężenie IgM Stężenie IgGMiano wirusa
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*It is a graph modified based on reference materials. *It is not a graph that applies to all patients. Just for reference. Please use for reference only.

Legenda:

Epidemiologia i przegląd testów



Test do wykrywania nowego koronawirusa (2019-nCoV) metodą PCR w czasie rzeczywistym
Specyficzny gotowy do użycia system do wykrywania nowego koronawirusa (2019-nCoV) metodą odwrotnej transkrypcji 
łańcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR) w systemach PCR w czasie rzeczywistym.

Test z zastosowaniem metody fluorescencji SD Biosensor Covid-19 Ag FIA
Test w kierunku wykrywania antygenu w wymazie z nosogardzieli
Kod produktu 10COV30D  |  Opakowanie 25 Testów

n Odczyt automatyczny po 30 minutach z wykorzystaniem analizatorów F 200 i F 2400
n Wydajność do 70 testów / godzinę 
n Oznaczenia ilościowe / jakościowe
n Praca w trybie random access
n Wewnętrzna kontrola jakości
n Dla każdego laboratorium analitycznego
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Diagnostyka wykrywania koronawirusa (2019-nCoV) metodą PCR w czasie 
rzeczywistym
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Test kasetkowy immunochromatograficzny SD Biosensor/ STANDARD™ Q Covid-19 Ag Test
Test w kierunku wykrywania antygenu w wymazie z nosogardzieli
n Odczyt wizualny od 15 do 30 minut

Kod produktu 09COV30D  |  Opakowanie 25 testów
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Diagnostyka w obszarze identyfikacji przeciwciał IgM/IgG 
koronawirusa (2019-nCoV)

www.argenta.com.pl

Test immunochoromatograficzny See Now Coronovirus 2019 nCoV Ab
n Surowica/osocze/krew pełna
n Tylko 2ul próbki
n Pipetki jednorazowe zawarte w zestawie

Kod produktu SN 8.5  |  Opakowanie 25 testów  
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Test kasetkowy immunochromatograficzny SD Biosensor COVID-19 IgM/IgG Combo Test
n Dwie klasy na jednej kasecie testowej
n Surowica / osocze / krew pełna
n Odczyt wizualny w ciągu 15 minut

Kod produktu 09COV50G  |  Opakowanie 40 testów  
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Test kasetkowy immunochromatograficzny SD Biosensor COVID-19 IgM/IgG Duo Test
n Oddzielne kasety testowe dla każdej klasy 
n Surowica / osocze / krew pełna
n Odczyt wizualny w ciągu 15 minut

Kod produktu 09COV12B  |  Opakowanie 20 testów  
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Test do wykrywania nowego koronawirusa (2019-nCoV) metodą CLIA na analizatorach 
Maglumi 800
W pełni zautomatyzowana metoda CLIA, wysokiej czułości i specyficzność pozwala na jakościowe oznaczanie przeciwciał 
koronawirusa (2019-nCoV), IgG/IgM. 

n zestaw zawiera kalibratory oraz kontrole na dwóch poziomach 
n wynik jest dostępny po 30 minutach, 
n przy zachowaniu małej objętości próbki – tylko 10ul.
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