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SZYBKI  JAKOŚCIOWY  IMMUNOLOGICZNY  TEST  IN  VITRO 
WYKRYWAJĄCY  SWOISTY  ANTYGEN  COVID-19 

W  PRÓBKACH  Z  WYMAZU  Z  NOSOGARDZIELI  I  Z  PLWOCINY 
 

 

W związku z istniejącymi ograniczeniami i utrudnieniami dotyczącymi przemieszczania 

się osób oraz w funkcjonowaniu szpitali, przedsiębiorstw, urzędów oraz instytucji użyteczności 

publicznej, które mają na celu ograniczenie proliferacji wirusa SARS-CoV-2, istnieje obecnie 

zwiększone zapotrzebowanie na zapewnienie we wszystkich tych miejscach możliwości 

szybkiej, miarodajnej, wiarygodnej oraz łatwej i bezpiecznej preselekcyjnej kontroli stanu 

zdrowia pracowników, a w przypadku placówek służby zdrowia również pacjentów.  

 

Dlatego Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty szybki, jakościowy, 

immunologiczny test in vitro GENEDIA W COVID-19 Ag wykrywający swoisty antygen 

COVID-19 w próbkach z wymazu z nosogardła i z plwociny, o bardzo wysokiej czułości 

(do 7 dnia infekcji 97%) oraz swoistości (100%). 
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Oferowany przez Transfarm Sp. z o.o. test to szybki kasetowy test antygenowy, 

który pozwala poznać wyniki oznaczenia po upływie zaledwie 15 minut od pobrania materiału 

do badania. W przeciwieństwie do większości innych dostępnych na rynku testów, zestaw 

oferowany przez Transfarm Sp. z o.o. umożliwia przeprowadzenie badania z plwociny. 

Dlatego test może przeprowadzić każda - nawet niewykwalifikowana osoba. Dzięki bardzo 

wysokiej czułości (97% w pierwszym tygodniu infekcji) oraz swoistości (100%) 

oferowanego testu, jego wyniki stanowią wiarygodną informację o stanie zdrowia 

testowanej osoby w zakresie dotyczącym nosicielstwa wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 

ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19. Istotną cechą oferowanego testu 

jest również to, iż pozwala on na identyfikację osób chorych zarówno we wczesnej fazie 

infekcji, jak i takich, które przechodzą infekcję bez typowych objawów klinicznych 

(bezobjawowo lub subobjawowo). 

 

Pomimo, iż jedynym testem diagnostycznym dającym całkowitą pewność otrzymanego 

wyniku jest test PCR RT, to ze względu na długi czas oczekiwania na jego rezultat, 

znajduje on ograniczone zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

oraz działaniach leczniczych podejmowanych w placówkach medycznych, np. w przypadkach 

przyjęć pozaplanowych.  

 

Na oddziałach ratownictwa medycznego, w położnictwie i ginekologii, a szczególnie 

w obrębie sal porodowych istnieje konieczność otrzymania wyniku w krótkim czasie, 

co pozwala na wykonywanie procedur medycznych w sposób bezpieczny dla personelu 

medycznego oraz dla pacjentek.  

 

Oferowany przez Transfarm Sp. z o.o. antygenowy test kasetowy pozwala otrzymać wynik 

w bardzo krótkim czasie (15 minut od pobrania). Wykonanie testu odbywa się w miejscu 

pobrania materiału bez konieczności wysyłania materiału do laboratorium. Wysoka czułość 

i swoistość oferowanego testu - zbliżona do parametrów testu PCR RT - pozwala 

na właściwe ukierunkowanie postępowania medycznego bez dodatkowego narażania 

personelu medycznego oraz pozostałych pacjentów. 

 

Dlatego zgodnie z stanowiskiem z dnia 28 października 2020 r. wobec stale rozwijającej 

się epidemii SARS-CoV-2 Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Konsultant 

Krajowy ds. ginekologii i położnictwa oraz Konsultant Krajowy ds. perinatologii w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego jak również pacjentek 

rekomendują wykonywanie szybkich testów antygenowych i/lub szybkich testów genetycznych 

podczas przyjmowania pacjentek do oddziałów szpitalnych. 

 

Ze względu na swoją miarodajność, wyniki testów antygenowych zostały również ujęte 

w definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31 października 2020 r.) - por.: „https://www.gov.pl/web/ 

gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-

wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-”. 
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Oferowany przez Transfarm Sp. z o.o. test jest więc przeznaczony do stosowania 

wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiej, ale jednocześnie skutecznej (miarodajnej 

i wiarygodnej) kontroli stanu zdrowia badanej osoby w krótkim czasie. 

 

Jest to idealne rozwiązanie dla placówek służby zdrowia, instytucji użyteczności 

publicznej, których specyfika wymaga funkcjonowania w systemie ciągłym takich jak urzędy 

i przedsiębiorstwa komunalne, jednostek Policji, jednostek wojskowych, jednostek penitencjarnych, 

a także przedsiębiorstw strategicznych dla gospodarki oraz działania państwa w czasie 

stanu epidemii, w tym m.in. dużych zakładów produkcyjnych, zakładów przetwórstwa 

spożywczego oraz przedsiębiorstw usługowych i transportowych. 

 

Najważniejsze cechy oferowanego testu obejmują: 

 

1) sprawdzoną zasadę działania (test GENEDIA W COVID-19 Ag to test antygenowy, 

a nie test wykrywający przeciwciała); 

2) prostotę przeprowadzenia badania (na podstawie wymazu z nosogardzieli lub z plwociny); 

3) kompletność oferowanego zestawu (brak potrzeby posiadania jakichkolwiek dodatkowych 

elementów wyposażenia takich jak lancety, itp); 

4) możliwość przeprowadzenia testu przez każdą osobę - nawet bez specjalnego przeszkolenia; 

5) bardzo wysoką miarodajność (test GENEDIA W COVID-19 Ag posiada czułość 

wynoszącą w przypadku badania przeprowadzanego w 1 tygodniu infekcji 97%, 

a także swoistość wynoszącą 100%); 

6) wiarygodność (test GENEDIA W COVID-19 Ag pozwala na detekcję wirusa u osób 

we wczesnym stadium infekcji COVID-19 lub takich, które przechodzą infekcję 

bez typowych objawów klinicznych - bezobjawowo bądź subobjawowo); 

7) brak konieczności wysyłania materiału do laboratorium; 

8) szybkie wyniki (po upływie 15 minut od pobrania materiału do badania); 

9) łatwość odczytu wyników (test GENEDIA W COVID-19 Ag to szybki test kasetowy 

z wizualną prezentacją wyników - do interpretacji testu nie jest potrzebne 

posiadanie czytnika). 
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ZASADA  DZIAŁANIA 
 

 

GENEDIA W COVID-19 Ag jest szybkim, jakościowym, immunologicznym testem 

kasetowym (in vitro) wykrywającym swoisty antygen SARS-CoV-2 w próbkach z wymazu 

z nosogardła i z plwociny. 

 

Zasada działania oferowanego testu polega na detekcji antygenu koronawirusa 
SARS-CoV-2 w teście immunochromatograficznym w próbce pochodzącej z wymazu 

z nosogardzieli lub z plwociny. Przeciwciała (Ab) są dużymi białkami w kształcie litery „Y” 

produkowanymi głównie przez komórki plazmatyczne. Przeciwciała (Ab) neutralizują 

patogenne bakterie i wirusy. Następuje to poprzez wiązanie przeciwciał z cząsteczkami 

Antygenów (Ag) obecnych na powierzchni patogenu. 

 

W oferowanym teście przeciwciała (Ab) wirusa SARS-CoV-2 są sprzęgane z koloidalnym 

złotem i deponowane na płytce. Wymieszanie próbki z kompleksem Ab-złoto (przeciwciało-złoto) 

powoduje jego uwodnienie, co pozwala na związanie antygenu SARS-CoV-2 z kompleksem 

Ab-złoto. Po wprowadzeniu mieszaniny do kasety immunokompleks migruje w kierunku 

okna ze strefą testu. Gdy próbka zawiera antygeny SARS-CoV-2 jest on wychwytywany 

przez właściwy antygen ludzki, a na membranie w oknie obszaru testowego pojawia 

się widoczne pasmo. Przy braku antygenu SARS-CoV-2, brak pasma w strefie testu wskazuje 

wynik ujemny. 

 

Jednocześnie roztwór dalej migrując wchodzi w kontakt z odczynnikiem kontrolnym, 

który wiąże koniugat kontrolny wytwarzając tym samym kolejne pasmo w obszarze 

kontrolnym. Brak pasma kontrolnego wskazuje na błędny wynik testu (po zakończeniu 

badania pasmo kontrolne zawsze powinno być widoczna w obszarze kontrolnym). 
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POBIERANIE  PRÓBEK 
 

Z nosogardzieli: 
 

     
 

Z plwociny: 
 

Krok 1 

 

                 
 

Krok 2 

(należy powtórzyć trzykrotnie) 
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Krok 3 

 

                 
 

 

WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWE 
TESTU  GENEDIA W COVID-19 AG 

 

Granica wykrywalności (LOD): 
 

 
 

Reaktywność/inkluzywność: 
 

Docelowa sekwencja nukleokapsydów stosowana dla GENEDIA W COVID-19 Ag 

to „2019-nCoV/ USA-WA1/2020”. Analiza in silico sekwencji przeprowadzana z innymi 

szczepami wykazała wysoką homologię na poziomie ponad 99%. 

 

 



                                                                         Diagnostyka laboratoryjna 

 
 

 7 

Ocena kliniczna: 
 

Dla oceny wyników diagnostycznych do badania wprowadzono próbki dodatnie 

SARS-CoV-2 od 24 osób oraz próbki ujemne SARS-CoV-2 od 129 osób. 

 

 
 

1) czułość kliniczna testu GENEDIA W COVID-19 Ag > 97% w pierwszym tygodniu infekcji, 

wartość uśredniona 87,5% (95% CI: 69% - 95,66%) 

 

 

 
 

zmienność diagnostyczna różnych rodzajów (typów) testów SARS-CoV-2 

w zależności od czasu infekcji 

 

 

2) swoistość kliniczna testu GENEDIA W COVID-19 Ag = 100% (95% CI: 97,11% - 100%) 
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INTERPRETACJA  WYNIKÓW 
 

 

 
 

 wynik negatywny            wynik pozytywny                                      błąd testu 
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ZAWARTOŚĆ  OPAKOWANIA 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

 

 
 

 

OFERTA  CENOWA 
 

 

Prezentowany test GENEDIA W COVID-19 Ag Transfram Sp. z o.o. oferuje zgodnie 

z następującymi warunkami cenowymi: 

 

1) Jedno opakowanie zawiera 20 kompletnych testów. W przypadku jednorazowego 

zamówienia: 

 

- od 1 do 20 opakowań cena 1 opakowania zawierającego 20 testów wynosi 

1 540,00 zł. netto za opakowanie, tj. 77,00 zł. netto za 1 test; 

 

- od 21 do 100 opakowań cena 1 opakowania zawierającego 20 testów wynosi 

1 360,00 zł. netto za opakowanie, tj. 68,00 zł. netto za 1 test; 

 

- od 101 do 200 opakowań cena 1 opakowania zawierającego 20 testów wynosi 

1 200,00 zł. netto za opakowanie, tj. 60,00 zł. netto za 1 test; 

 

- powyżej 200 opakowań cena 1 opakowania zawierającego 20 testów wynosi 

1 100,00 zł. netto za opakowanie, tj. 55,00 zł. netto za 1 test. 

 

2) Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 8% podatku od towarów i usług 

(podatku VAT). 
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3) W przypadku jednorazowego zamówienia 500 lub więcej opakowań (10 000 testów 

i więcej) cena testu podlega indywidualnej negocjacji. 

 

4) Przy jednorazowym zamówieniu co najmniej 10 opakowań (200 testów) podane 

ceny zawierają koszt dostawy zamówionych testów na terytorium Polski. 

 

5) Od klientów nieinstytucjonalnych oraz spoza sektora finansów publicznych w celu 

przystąpienia do realizacji zamówienia oczekujemy zaliczki w pełnej wysokości 

wartości zamówienia. 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania 

dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień i warunkach 

płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym (tel.: 22 550 47 21, 

fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej (nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


