
SARS-CoV-2:n 
havaitseminen 
tartunnan 
saaneilla 
potilailla

Laboratoriotestit
Molekyylitesti (PCR)

cobas® SARS-CoV-2 Test 

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

cobas® SARS-CoV-2 Test

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B 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 sierain- ja nenänielutikkunäytteestä.

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

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

cobas® 6800 System
cobas® 8800 System
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Point of Care -testit
Molekyylitesti (PCR)

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

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Assay on 
automatisoitu 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 sierain- ja nenänielutikkunäytteestä, joilla 
epäillään hengitystieinfektiota.

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

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

cobas® Liat® System

Antigeenipikatestit

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

Antigeenipikatesti 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 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal on testi 
terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön. Testillä virus 
määritetään kvalitatiivisesti sieraintikkunäytteestä. 
Sieraintikkunäytteen ottaminen on helpompaa ja 
potilaalle miellyttävämpää kuin nenänielunäytteen 
ottaminen. Testi tunnistaa viruksen nukleoproteiinin 
ja mahdollistaa infektion havaitsemisen COVID-
19-taudin varhaisessa vaiheessa. Tuote on 
tarkoitettu ammattilaiskäyttöön laboratorioissa, 
vieritestaustilanteisiin hoitopisteissä tai näytteen 
ottamiseen itse terveydenhuollon ammattihenkilön 
valvonnassa. Sieraintikkunäyte otetaan sieraimen 
etuosasta, 2 cm syvyydestä. 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
Esite (pdf)

Rochen luotettavat ja 
korkealaatuiset testit tuottavat 
tehokkaita tuloksia

https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-test.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-influenza-a-b-test.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/systems/cobas-6800-system.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/systems/cobas-8800-system.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-influenza-a-b-nucleic-acid-test.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/systems/cobas-liat-system.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-test.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/article-listing/how-the-sars-cov-2-rapid-antigen-test-works.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html
https://www.roche.fi/content/dam/rochexx/roche-fi/roche_finland/fi_FI/files/sars-cov-2/Brochure_SARScovid-2_Rapid_Antigen_Test_Nasal_FI_FINAL.pdf


SARS-CoV-
2-viruksen 
tai rokotteen 
aiheuttaman 
immuuni-
vasteen 
havaitsemiseen
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Rochen luotettavat ja 
korkealaatuiset testit tuottavat 
tehokkaita tuloksia

Laboratoriotestit
Vasta-ainetesti

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 

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. Testillä määritetään 
immuunivaste SARS-CoV-2-virusta vastaan. 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2-testi on suunniteltu 
mittaamaan korkean affiniteetin vasta-aineita. Testin 
herkkyys ja spesifisyys ovat erinomaiset. Laajalla 
näytekohortilla (n=10 453) todennettu korkea 
spesifisyys (99,80 %) mahdollistaa luotettavat tulokset 
ja korkean PPV:n (Positive Predictive Value) myös 
tilanteessa, jossa SARS-CoV-2-infektion prevalenssia 
ei tunneta, tai prevalenssi on matala.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S -testillä voidaan 
määrittää kvantitatiivisesti SARS-CoV-2-vasta-aineiden 
taso henkilöiltä, jotka ovat altistuneet virukselle 
tai saaneet rokotteen. Näin pystytään osoittamaan 
mahdollinen immuniteetti tai mittaamaan rokotevaste.

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

Point of Care -testit
Vasta-ainepikatesti

Vasta-ainepikatesti 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. 

SARS-CoV-2 Rapid Antibody -testi on luotettava, 
lateraaliseen virtaukseen perustuva menetelmä. 
Terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää testiä 
vieritestaustilanteissa, kun selvitetään, onko potilaalle 
muodostunut immuunivaste SARS-CoV-2-virusta 
vastaan. 

Testi on tarkoitettu käytettäväksi apuna sellaisten 
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

Katso myös: 
cobas e 411
cobas e 402
cobas e 601
cobas e 801

https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/elecsys-anti-sars-cov-2-s.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antibody-test.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/article-listing/how-sars-cov-2-rapid-antibody-tests-work.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/instruments/cobas-e-411.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/instruments/cobas-e-402.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/instruments/cobas-e-601.html
https://diagnostics.roche.com/global/en/products/instruments/cobas-e-801.html

