
Teste Rápido SARS-CoV-2 card test
(single)  

Teste para detecção de antígeno

+ Confiabilidade 
confirmada

Fácil uso,
interpretação

simples

Resultados imediatos
em 10 minutos

Sem necessidade de 
equipamento 

adicional
Procedimento de 

baixo custo
Diagnóstico não

invasivo



Este teste rápido representa uma opção 

consistente no contexto de uma escassez global

de testes diagnósticos e permite obter resultados de 

forma rápida e confiável, em um amplo grupo 

populacional.

O Dispositivo de teste de antígeno de SARS-CoV-2 em uma etapa é um imunoensaio cromatográfico 

rápido para a detecção qualitativa de antígenos de coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras de naso-

faringe humana para auxiliar no diagnóstico de Coronavírus (SARS-CoV-2).

Embora seja um teste muito simples de usar, o manuseio das amostras é considerado potencialmente perigoso, por isso 
devem ser tratadas da mesma forma que um agente infeccioso e por pessoal treinado e qualificado.

Procedimento: 

95 % Intervalo
    de confiança

Sensibilidade =       94.0%                        86.7 - 98.0%

Especificidade =     100%                        97.6 - 100%

                       

PPV =          100%                        95.4 - 100%

NPV =          96.8%                     92.6 - 98.9%                       

CerTest SARS-CoV-2 vs. qPCR   
Valor
Médio

95% Intervalo
    de confiança

Valor
Médio

A detecção do antígeno viral implica a presença do vírus, portanto, um resultado de teste 
positivo é indicativo de infecção atual por SARS-CoV-2. Alta especificidade implica alta 
confiabilidade do resultado positivo. 

Procedimento: 
usar amostra da coleta nasofaríngeo swab

Amostra extraída (com diluente)

passo 1 Colocar o swab dentro do tubo, com rotação de 15s e 
extraía o líquido. Fechar o frasco com a tampa azul. 
Tenha certeza que os frascos estão fechados corretamente. Se 
desejar, a amostra pode ser misturada (vórtice). 

passo 2 Abrir a tampa branca 
translúcida.

passo 3 Adicionar 3 gotas no espaço 
circula (S).

passo 4

Fechar a tampa branca 
translúcida.

passo 5 Esperar pelas fitas coloridas aparecerem. 
Resultado pronto em até 10minutos.

Interpretação 

dos resultados 

INVÁLIDO 

NEGATIVO 

INVÁLIDO 

POSITIVO

CerTest SARS-CoV-2 combos Now
available!

CerTest one-step immunochromatographic tests allow the simultaneous 
qualitative detection

antigens

Symptoms related to COVID-19 infections can be 

cold. A rapid test with differentiated detection of the 
multiple pathogens will reduce times and uncertainty 
on the initial screening of patients.

Targets. Respiratory antigens

SARS-CoV-2. 

COVID-19 
patients with asymptomatic infections are capable of 
transmitting SARS-CoV-2.

can affect people of all ages, 

annually. 

RSV. 
premature babies and newborns with 

underlying health problems.

Advantages:

Differentiation of COVID-19 
and respiratory viruses

Non-invasive diagnosis.

No need for additional equipment. 

Low cost throughout the process.

Immediate results.

Very simple use and interpretation.


