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TESZTEK
COVID -19



Kereskedelmi feltételek
Szállítási határidő: 1-2 munkanap, minimum rendelési mennyiség

nélkül
Fizetés utánvéttel vagy díjbekérővel előreutalással

Fizetési határidő: 3-8 nap (átutalás esetén)
Az árak az áfát nem tartalmazzák , amely a tesztek esetén 5%.

***
Csomagszállító partnerünk: ComplExpressz; MPL futárszolgálat

Az ajánlati áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák, és a készlet erejéig

érvényesek!



BOSON– SARS-COV-2
antigén gyorsteszt

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

• a német BOSON COVID-19 antigén gyorsteszt

előnye, hogy a mintavétel nem az orrgaratban,

hanem az elülső orrüregben történik, fájdalommentesen

mivel, csak 2,5 cm mélyen kell a mintavételt végezni

• az Európai Unióban otthoni öntesztelésre elsőként

engedélyezett orvostechnikai eszköz, amelyet Magyarországon

is elsőként regisztrált az OGYÉI

• 1 db-os kiszerelés

• Szenzitivitása: 96,77% , Specificitása: 99,2% , Pontosság: 98,7%

az Omicron 

és egyéb ismert

variánsok

kimutatására is 

alkalmas

orrüregi

önteszt



EASY DIAGNOSIS – 1 db-os
újgenerációs antigén önteszt

• veszélyes hulladék visszagyűtő tasakkal

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

• EU-szinten otthoni használatra engedélyezett

• Nagy hagyományokkal rendelkező Kínai gyártótól

• Az elülső orrüreg eszközének a minősége a felső kategóriás

márkáinkhoz hasonló,de kedvezőbb az ára

• gyorsdiagnosztikai eszköz, kellemesebb használatot

biztosító mintavevő pálca

• Szenzitivitás: 96,1%, Specificitás: 100% , Pontosság: 98%

az Omicron 

és egyéb ismert

variánsok

kimutatására is 

alkalmas

orrüregi

önteszt



EASY DIAGNOSIS– 5 db-os
újgenerációs antigén önteszt

• veszélyes hulladék visszagyűtő tasakkal

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

• EU-szinten otthoni használatra engedélyezett

gyorsdiagnosztikai eszköz

• Nagy hagyományokkal rendelkező Kínai gyártótól

• Az elülső orrüreg eszközének a minősége a felső kategóriás

márkáinkhoz hasonló,de kedvezőbb az ára

• orrüregi teszt - kellemesebb használatot biztosító mintavevő

pálca

• Szenzitivitás: 96,1%, Specificitás: 100% , Pontosság: 98%

az Omicron 

és egyéb ismert

variánsok

kimutatására is 

alkalmas

orrüregi

önteszt



AMONMED–
újgenerációs antigén gyorsteszt
(nyálteszt)
1db-os kiszerelés

EU által otthoni használatra engedélyezett

• A COVID-19 fertőzés és az aktuális fertőzőképesség fájdalommentes

kimutatására nyálpálcikás önteszt

• ideális óvodás, kisiskolás gyerekek tesztelésére is

• az eszközt csak szájba kell helyezni, és higiénikusan 2-3 mp-es mintavétellel

biztonságosan elvégezhető a tesztelés

• A minőségi nyáltesztek közül a legmagasabb értékekkel bíró teszt az AmonMed

• Szenzitivitás: 96,55%, Specificitás: >99%, Pontosság: 98,86%

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

az Omicron 

és egyéb ismert 

variánsok  

kimutatására is 

alkalmas 

önteszt



LOMINA– IgG/IgM
antitest gyorsteszt

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

oltás után 

termelődő IgG 

antitestek szemi-

kvantitatív 

kimutatására

• A svájci LOMINA az egyetlen patikában kapható gyorsteszt, amely

alkalmas újbegyből vett vércseppből történő mintavétel után az

oltás után termelődő IgG antitestek szemi-kvantitatív

kimutatására, azaz az antitestek mennyiségét sávos beosztásban

jelzi.

• Rendszeres méréssel követni lehet az oltás utáni antitest szint

változást, azaz a teszt hozzávetőlegesen jelzi a szervezet

védettségének szintjét is

• 2 db-os kiszerelés

• Szenzitivitása: 94,08%                       Specificitása: 95,49%



oltás után 

termelődő IgG 

antitestek szemi-

kvantitatív 

kimutatására

LOMINA– IgG/IgM
antitest gyorsteszt

Gyógyászati segédeszköz és EP-re elszámolható. 

• A svájci LOMINA az egyetlen patikában kapható gyorsteszt, amely

alkalmas újbegyből vett vércseppből történő mintavétel után az

oltás után termelődő IgG antitestek szemi-kvantitatív

kimutatására, azaz az antitestek mennyiségét sávos beosztásban

jelzi.

• Rendszeres méréssel követni lehet az oltás utáni antitest szint

változást, azaz a teszt hozzávetőlegesen jelzi a szervezet

védettségének szintjét is

• 1 db-os kiszerelés

• Szenzitivitása: 94,08%                       Specificitása: 95,49%
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