
Sérologická diagnostika 
koronavirové choroby, COVID-19, je zásadní pro 
identifikaci infikovaných jedinců, omezení šíření viru 
a umožnění léčby infikovaným osobám. Sérologické testy 
hrají klíčovou roli v boji proti pandemii tím, že definují 
jedince s protilátkami proti viru SARS-CoV-2 a vyvinutou 
adaptivní imunitní odpovědí.

Benefity souprav
. Kazetový jednorázový mono-formát
. Kvantitativní a semikvantitativní hodnocení protilátek
. Kvantifikace v mezinárodních jednotkách dle WHO
 standardu 20/136 s interpretací v BAU/ml

...cesta ke 
správnému 
výsledku

. určené pro diagnostiku protilátkové odpovědi IgA, IgG a IgM po proběhlé infekci
 SARS-CoV-2 a pro monitorování hladiny postvakcinačních protektivních protilátek.
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MONO–VIDITEST
Soupravy pocházejí 
z vlastního výzkumu, 
vývoje a výroby.
Jsme VIDIA spol s r. o. česká
biotechnologická firma
disponující širokou nabídkou
souprav pro diagnostická
vyšetření. Naše produkty
vyvíjíme s vysokou kvalitou.

Apoptotické buňky infikované částicemi viru SARS-COV-2, izolované ze vzorku pacienta.



MONO–VIDITEST
SARS-CoV-2

Soupravy MONO–VIDITEST představují inovativní 
řešení testů ELISA–VIDITEST ve formátu kazetového 
systému. Jsou jedinečným nástrojem v diagnostice, 
umožňujícím vyšetření pacienta po jednotlivém 
vzorku. Tento benefit vede k rychlejšímu výsledku 
a úsporám v materiálních i personálních nákladech 
zdravotnického zařízení.  Klinické analýzy jsou zcela 
automaticky zpracovány a hodnoceny na našem 
přístroji VIDIMAT. MONO–VIDITEST tak představují 
jednoduché a komplexní řešení automatizace infekční 
sérologie. 

REF Produkty 
K-520-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG 

K-522-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgA 

K-530-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG 

K-531-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgM 

K-532-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA 

K-533-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgG kavnti 
K-534-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgM kvanti 
K-535-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti 
K-540-12 MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti

Naše
soupravy

VIDIMAT
Poskytujeme přesný 
automatický analyzátor 
pro jednoduché řešení 
automatizace infekční 
sérologie v kazetovém 
i destičkovém formátu.

. Kvantitativní a semikvantitativní detekce IgA, IgG 
a IgM protilátek 

. Antigeny Spike protein (S1), Nukleokapsidový protein 
(NP)

. Hodnocení imunitní odpovědi v průběhu a po infekci

. Sledování rizika reinfekce

. Stanovení protilátek imunokompromitovaných osob 

VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec

tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566  

e-mail: info@vidia.cz
www.vidia.cz

MONO–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 soupravy disponují 
garantovanou stabilitou a vysokou citlivostí. Jako 
primární antigeny zahrnují Nukleokapsidový protein 
(NP), Spike protein (S1) protein a receptor vázající 
doménu (RBD) Spike proteinu v oblasti S1. Pro 
objasnění postvakcinační protilátkové odpovědi  
jsou určené nové soupravy MONO–VIDITEST anti-
SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti. Pouze IgG protilátky 
zaměřené specificky na RBD mohou mít neutralizující 
funkci a zabránit vazbě SARS-CoV-2 na buňku. To je 
cílem současných mRNA vakcín. 

. Kvantitativní a semikvantitativní detekce 
neutralizujících a protektivních IgG protilátek

. Antigen RBD Spike proteinu (S1)

. Monitorování míry úspěšnosti očkování 

. Selekce dárců rekonvalescentní plazmy 
 s neutralizujícími protilátkami pro imunoterapii
. Stanovení protilátek u rizikových skupin populace
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Benefity měření
. Reagencie v r.t.u. součástí kazety
. Vysoká senzitivita a specificita testu 
. Vzorek sérum/plazma ze žilní nebo kapilární krve
. Unifikované inkubační časy, teploty, reagencie
 pro všechny ELISA–VIDITEST a MONO–VIDITEST
. Inkubace 30´při 37° C/30´při 37° C/15´při RT
. Automatické zpracování a hodnocení testu v našem
 analyzátoru


