
COV-Hygien Xpress Kit de deteção no local

Técnica simples e rápida para detetar SARS CoV-2 nas superfícies

A solução para sensibilização viral



A qualqer hora, em qualquer lugar, em qualquer pessoaA qualqer hora, em qualquer lugar, em qualquer pessoa

O kit de deteção COV-Hygien Xpress oferece uma tecnologia rápida, pronta a usar para deteção do 
SARS CoV-2 em todas as superfícies
Para:

 • Escritórios, edifícios públicos, centros de cuidados médicos
 • Restaurantes, hotéis
 • Aeroportos, transportes públicos
 • Em casa

Características
 • Resultados rápidos – resultados de deteção em menos de 15 minutos
 • Tudo o que precisa – “faça você mesmo” sem transporte da amostra para o 

laboratório
 • Fácil de usar – sem necessidade de formação técnica: tão fácil como as tiras de

teste de qualidade da água
 • Específico – deteta as proteínas da SARS CoV-2: minimiza o risco de falsos

positivos
 • Económico – em comparação com as técnicas PCR

Vantagens
 • Tranquiliza o público de que as superfícies foram testadas e higienizadas quanto a

vírus vivos
 • Melhora os procedimentos de higienização através de testes de rotina, no que 

respeita a depósitos potenciais de vírus
 • Higieniza de imediato após teste positivo no local e evita futura exposição ao vírus
 • Aumenta os dados de teste e monitorização para apoiar os seus procedimentos

Leitura sobre o tema
• Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 surveillance

Daniel B Larremore, Bryan Wilder, & Coll. - June 27, 2020 - medRxiv
• Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents

G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann - Feb. 06, 2020 - Journal of Hospital Infection
• Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2as Compared with SARS-CoV-1

Apr. 16, 2020- The new england journal of medicine
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A técnica simplificadaA técnica simplificada

“Faça você mesmo”!

15 gotas de 
reagente

Humedeça a 
zaragatoa

Esfregue com 
a zaragatoa a 

superfície

Agite a zaragatoa 
no tubo

Coloque a tira 
no tubo

Resultado em 
15 minutos

A forma mais simples de testar superfícies 
quanto à presença de SARS-CoV-2



informação sobre o produtoinformação sobre o produto

Fins a que se destina
Este kit foi concebido para detetar vestígios de SARS-Cov-2 em superfícies ambientais. É 
baseado na deteção de antigénios específicos.
Todos os reagentes necessários são fornecidos.

Aviso
NÃO se destina a uso com amostras de origem humana. Exclusivamente para teste 
ambiental.

Características de desempenho
• Detetabilidade viral: 5 103 pfu/mL
• Detetabilidade de proteína recombinante: 0,3 ng/mL
• Sem reação cruzada com os seguintes vírus: Influenza A, Influenza B, Vírus sincicial 

respiratório (RSV), Adenovírus respiratório, Parainfluenza, Rinovírus, Metapneumovírus, 
Enterovírus, Coronavírus HKU1, Coronavírus OC43, Coronavírus 229E, Coronavírus NL63

Informação de encomenda

Código do artigo SARS BAS 25 SARS SWB 25

Descrição
Kit de deteção
Pode ser dividido em 5 sub-
embalagens
Para uso com as suas zaragatoas 
secas habituais ou teste de amostras 
líquidas

Kit de superfícies
Pode ser dividido em 5 sub-
embalagens zaragatoas secas 
incluídas,
para uso em todas as superfícies

Conteúdo

• 5 bolsas de 5 bandas cada
• 5 frascos de gotas com tampão 

de lise
• 2 suportes para tubos de cartão
• 25 tubos de ensaio com tampas
• 25 etiquetas - 1 marcador

• 5 bolsas de 5 bandas cada
• 5 frascos de gotas com tampão 

de lise
• 25 zaragatoas secas (5 por bolsa)
• 25 tubos de ensaio com tampas
• 25 etiquetas - 1 marcador

(Starter Kits, 5 testes por caixa também disponíveis mediante pedido)

Fabricado na Europa - Fornecido através de uma colaboração CHROMagar-BioMire

Para consultas
www.pinqkerton.com
contact@pinqkerton.com
Verifique também os nossos dispositivos de teste microbianos nómadas

Para compras
BioMire, 11 rue de l’Académie, F-67000 Strasbourg - contact@biomire.solutions
Loja online: : www.pinqkerton.com/pages/order

https://www.pinqkerton.com
mailto:contact%40pinqkerton.com?subject=
 https://www.pinqkerton.com/pages/order

