
RAPID–VIDITEST
SARS-CoV-2

...cesta ke 
správnému 
výsledku

. určené pro plošné a suspektní vyšetření osob.

. určené pro sledování protilátkové odpovědi po proběhlé infekci a/nebo vakcinaci.

VIDIA nové imunochromatické rychlotesty

důkazem pro pozdější fázi aktivní
a prodělané infekce

důkazem pro  probíhající a recentně  
proběhlou aktivní infekci

IgM
PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ

IgG
PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ

RAPID–VIDITEST
Jsme VIDIA spol s r. o. 
česká biotechnologická 
firma disponující širokou 
nabídkou diagnostických 
souprav pro humánní 
medicínu. Naše produkty 
vyvíjíme s vysokou 
kvalitou a garantovanou
stabilitou.

RAPID–VIDITEST v diagnostice COVID-19
je důležitým nástrojem pro rychlou identifikaci infikovaných 
jedinců a omezení šíření viru. Rychlotesty hrají roli v boji proti 
pandemii i tím, že definují jedince s protilátkami proti viru  
SARS-CoV-2 a vyvinutou adaptivní imunitní odpovědí. Umožňují 
rychlou a plošnou orientaci v počtu nakažených jedinců.

Benefity souprav
. Kvalitativní detekce antigenů SARS-CoV-2 
. Kvalitativní detekce IgG a IgM protilátek
. Kvalitativní detekce neutralizujících IgG protilátek proti
 RBD S proteinu 
. Mezinárodní kontrola kvality INSTAND

Apoptotické buňky infikované částicemi viru SARS-COV-2, izolované ze vzorku pacienta.
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RAPID–VIDITEST
SARS-CoV-2

Diagnostické rychlotesty RAPID–VIDITEST představují 
imunochromatografické testy v testovacích kazetách. 
Rychlé screeningové antigenní či protilátkové testování 
pomocí RAPID–VIDITEST pomáhá při diagnóze 
COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Umožňuje 
prokázat aktivní, dříve prodělanou infekci a ochrannou 
imunitní reakci po vakcinaci. 

REF Produkty 
OD-475 RAPID–VIDITEST SARS-CoV-2 Antigen 

OD-475s RAPID–VIDITEST SARS-CoV-2 Antigen 

OD-485 RAPID–VIDITEST SARS-CoV-2 Antigen 

OD-485s RAPID–VIDITEST SARS-CoV-2 Antigen 

OD-486 RAPID–VIDITEST SARS-CoV-2 Antigen (Saliva) 

OD-478 RAPID–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM 

OD-496 RAPID–VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG  

Naše
soupravy

. Kvalitativní detekce antigenů SARS-CoV-2 

. Vzorek z nosní dutiny (z hloubky cca 2 cm), 
nazofaryngeálních výtěrů, ústní dutiny a slin z ústní 
dutiny u pacientů s podezřením na infekci 

. Výsledek do 15 minut

. Testy pro profesionální diagnostické použití in vitro

. Testy vhodné pro sebetestování

. Určené pro plošné i suspektní vyšetření osob

. Uživatelská jednoduchost a rychlost

. Teplota skladování 2–30 °C

. Certifikát kvality INSTAND 

Pro objasnění postvakcinační protilátkové odpovědi  
jsou určené nové testy RAPID–VIDITEST anti-SARS-
CoV-2 (RBD) IgG. Pouze IgG protilátky zaměřené 
specificky na RBD Spike proteinu mohou mít 
neutralizující a protektivní funkci a zabránit vazbě 
SARS-CoV-2 na buňku. To je cílem současně schválených 
mRNA vakcín.

. Kvalitativní současná detekce a diferenciace IgG 
a IgM protilátek 

. Kvalitativní detekce neutralizujících IgG protilátek 
proti RBD Spike proteinu (S1)

. Vzorek z plné krve ze žilního a kapilárního odběru, 
séra a plazmy

. Výsledek do 10 minut

. Pro profesionální diagnostické použití in vitro

. Hodnocení imunitní odpovědi během a po infekci

. Monitorování protilátkové odpovědi po vakcinaci

. Teplota skladování 2–30 °C

DETEKCE
ANTIGENŮ

DETEKCE
PROTILÁTEK


