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Laboratoriotestit
Molekyylitesti (PCR)

cobas® SARS-CoV-2 -testi on reaaliaikainen RT-PCR-
testi, joka on tarkoitettu SARS-CoV-2: n kvalitatiiviseen 
havaitsemiseen potilaiden nenä- ja nielunäytteestä.

cobas® SARS-CoV-2 Test

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B-testi on 
reaaliaikainen RT-PCR-testi, joka on tarkoitettu 
SARS-CoV-2:n, influenssa A:n ja influenssa B:n 
kvalitatiiviseen havaitsemiseen ja erottelemiseen 
potilaiden nenä- ja nielunäytteestä.

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test

Molemmat testit voidaan suorittaa Rochen täysin 
automatisoiduilla cobas® 6800- ja cobas® 8800 
-järjestelmillä hätäkäyttövaltuutuksin. Molempia testejä 
on saatavissa maissa, joissa hyväksytään CE-merkintä.

cobas® 6800 System
cobas® 8800 System

Laboratoriotestit
Vasta-ainetesti

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 on immunomääritys 
SARS-CoV-2:n vasta-aineiden (mukaan lukien IgG) 
kvalitatiiviseen havaitsemiseen ihmisen seerumissa 
ja plasmassa in vitro -menetelmällä. Testi on 
tarkoitettu avuksi SARS-CoV-2:n immuunireaktion 
määrittämisessä.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S on immunomääritys 
SARS-CoV-2-piikkiproteiinin reseptoria sitovan 
domeenin (RBD) vasta-aineiden (mukaan lukien IgG) 
määrittelemiseksi ihmisen seerumissa ja plasmassa in 
vitro -menetelmällä.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S

Sähkökemiluminesenssi-immunoanalyysi 
“ECLIA” on tarkoitettu käytettäväksi cobas 
e-immunomääritysanalysaattoreissa:

cobas e 411 analyzer
cobas e 601 module
cobas e 602 module
cobas e 801 analytical unit
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Point of Care -testit
Molekyylitesti (PCR)

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Assay on 
automatisoitu, moninkertainen ja reaaliaikainen 
RT-PCR-määritys. Se on tarkoitettu SARS-CoV-
2:n, influenssa A:n ja influenssa B:n nopeaan 
kvalitatiiviseen havaitsemiseen ja erottamiseen in 
vitro -menetelmällä sellaisten potilaiden nenä- ja 
nielunäytteestä, joilla epäillään hengitystieinfektiota. 

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Assay

Testaus suoritetaan Rochen PCR-vieritestausratkaisulla, 
cobas® Liat® -järjestelmällä, hätäkäyttövaltuutuksin. 
Järjestelmä on saatavissa maihin, joissa hyväksytään 
CE-merkintä.

cobas® Liat® System

Nopea antigeenitesti

Nopea antigeenitesti SARS-CoV-2 Rapid Antigen 
Test on luotettava ja nopea kromatografinen 
immunomääritys ihmisen nenänielussa olevien 
SARS-CoV-2:n spesifisten antigeenien kvalitatiiviseen 
havaitsemiseen.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Katso miten SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test tehdään 

Point of Care -testit
Nopea vasta-ainetesti

Nopea vasta-ainetesti SARS-CoV-2 Rapid Antibody 
Test on luotettava, nopea kromatografinen 
immunomääritys, joka on tarkoitettu SARS-CoV-
2:n vasta-aineiden (IgM ja IgG) kvalitatiiviseen 
havaitsemiseen ihmisen seerumissa, plasmassa tai 
kokoveressä.

Testi on tarkoitettu käytettäväksi apuna henkilöiden 
tunnistamisessa, joilla on aiempaan infektioon viittaava 
adaptiivinen immuunivaste SARS-CoV-2:lle. 

SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test
Katso miten SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test tehdään

Rochen luotettavat ja 
korkealaatuiset testit tuottavat 
tuloksia tehokkaasti
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