Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost je již nyní aktivním článkem v řešení neinvazivních
způsobů získávání vzorků pro testování na COVID-19 a to pomocí samo odběrových kloktacích souprav
GARGTEST® (www.gargtest.com). Naše společnost je exkluzivním distributorem těchto testů od
výrobce společnosti IntellMed.
Princip samo odběroví soupravy GARGTEST® spočívá ve skutečnosti, že se jedná o samo odběr. Kloktal
za vás ani nikdo jiný nemůže…
-

-

Výhoda systému je v tom, že může být (například školákům) volně rozdám domů (jeho
expirační doba je dlouhá několik let).Doma pod kontrolou rodičů mohou jednak natrénovat
samotné kloktání, které je zcela neinvazivní, neboť používá obyčejnou pitnou vodu. A následně
pod dohledem rodičů správně provést postup v pohodlí domova, tedy naprosto bezbolestně a
bez stresu…
Takto odebraný vzorek se dá transportovat (odběrová souprava je vyrobena v souladu
s legislativou a umožňuje jakýkoliv transport i pomocí zásilkových služeb, poštou, hromadnými
dopravními prostředky atd. …) na místa sběru nebo přímo do laboratoří.
Odběrová souprava je vyrobena tak, aby byla plně kompatibilní se různými diagnostikami a
zařízeními pro vyšetření SARS-SoV-2 pomocí metody PCR. Pro snížení nákladů lze v laboratoři
i vzorky půlovat (vyšetřovat skupiny najednou) například v poměru 1:10.

Poptávka například ze sousedního Slovenska, právě na využití této technologie pro bezbolestný odběr
vzorků od školáků kloktání obyčejné pitné vody, je v těchto dnech enormní, neboť právě probíhá
vyhodnocování poptávkového řízení na tuto technologii v rámci Ministerstva školství Slovenské
republiky a to právě z důvodu nesrovnatelně vyšší výtěžnosti této technologie, společně s nižšími
náklady v rámci půlování 1:10 ve srovnání s antigenními testy. Stejně enormní zájem je nyní
z Německa, Rakouska, ale například i z Ukrajiny nebo z Afriky.
Doporučená maloobchodní cena např. v rámci volného prodeje v řetězcích lékáren (MOC) je 130,-Kč /
jednu odběrovou soupravu bez DPH. Tato cena, byla mediálně prezentována a jde o cenu pro
konečného spotřebitele.
Velkoobchodní cena:
500-999 kusů: 117,-Kč bez DPH/1 odběrová souprava (10% sleva z MOC)
1.000-9.999 kusů: 104,-Kč bez DPH/1 odběrová souprava (20% sleva z MOC)
10.000-49.999 kusů: 91,-Kč bez DPH/1 odběrová souprava (30% sleva z MOC)
50.000-99.999 kusů: 78,-Kč bez DPH/1 odběrová souprava (40% sleva z MOC)
100.000 a více: 65,-Kč bez DPH/1 odběrová souprava (50% sleva z MOC)
Tato samo odběrová kloktací souprava GARGTEST® pro odběr vzorku na vyšetření pomocí PCR je
z České, tedy domácí produkce. V současné době jsme schopni garantovat dostatečné výrobní
kapacity, které v rámci výrobních kapacit překračují
Produkci 100.000 samo odběrových souprav denně.
Odkaz na krátké video týkající se použití neinvazivní samo odběrové soupravy GARGTEST na vyšetření
PCR, vytvořené v rámci pilotního projektu Olomouckým krajem.
https://www.youtube.com/watch?v=TbFdt6pG91M
Návod na použití:
http://www.gargtest.com/wp-content/uploads/2020/11/navod-GARG.pdf

Notifikace SUKLu:
http://www.gargtest.com/wp-content/uploads/2020/12/notifikaceGARGSUKL.pdf
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