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SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
Para autoteste

IVD

9901-NCOV-06G 5 leitura visual Para utilização em diagnóstico in
vitro

Português
Finalidade
O teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal é um teste denominado de fluxo lateral, para a
detecção qualitativa do antigénio da nucleocápside do SARS‑CoV‑2 em amostras nasais
humanas. Este teste destina-se a detectar antigénios do vírus SARS‑CoV‑2 em indivíduos com
suspeita de COVID‑19.
Foi concebido como autoteste para os doentes.

Sumário
No final de 2019, foi descoberto um novo vírus num grupo de casos de pneumonia.1 Este vírus
pertence à grande família dos Coronavírus e foi denominado SARS‑CoV‑2 porque a sua
sequência genética está estreitamente relacionada com o vírus que causou o surto de SARS
em 2013.2 A doença causada pelo SARS‑CoV‑2 denomina-se COVID‑19 (COronaVIrus
Disease 2019).3,4 O curso das infecções pelo SARS‑CoV‑2 pode variar muito. Alguns indivíduos
infectados não apresentam quaisquer sintomas, outros têm sintomas relativamente ligeiros
como febre, tosse, perda de paladar ou olfacto, ou diarreia. Mas pode também causar sintomas
mais graves como dificuldade respiratória ou mesmo a morte.5,6 Geralmente, os sintomas
demoram 5 - 6 dias a surgir após a exposição ao SARS‑CoV‑2, mas por vezes podem demorar
até 14 dias.6

Reagentes
▪ Anticorpo mAb anti‑COVID‑19
▪ mAb anti‑IgY de galinha
▪ Conjugado de anticorpo mAb anti‑COVID‑19‑ouro
▪ Conjugado de IgY de galinha purificado‑ouro

Avisos e precauções

▪ Utilize o kit de teste apenas uma vez.
▪ Retire o dispositivo de teste da bolsa selada apenas quando estiver preparado para realizar o

teste. 
▪ Não utilize o kit de teste se a bolsa estiver danificada.
▪ Em caso de derrame, certifique-se de que é cuidadosamente limpo com um desinfetante

apropriado.
▪ Utilize apenas os componentes deste kit de teste.
▪ Uma colheita inadequada ou incorreta de amostras pode produzir resultados incorretos ou

falsos.
▪ Se suspeitar da presença de sangue na zaragatoa, elimine-a e repita o teste com uma nova.
▪ Evite o contacto com a pele e os olhos. No caso de contacto acidental, lave bem para evitar

irritações cutâneas. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico.
▪ Mantenha o kit de teste afastado das crianças para reduzir o risco de ingestão acidental do

líquido do tampão ou de peças pequenas.
▪ Não utilize nenhum dos componentes do teste no corpo à exceção da zaragatoa incluída no

kit. Não ingira nenhum dos componentes.
▪ Consulte um médico para discutir o resultado do teste e determinar se é necessário efetuar

testes adicionais. Consulte também um médico se tiver dúvidas sobre a sua saúde, se tiver
sintomas prolongados ou se os sintomas se agravarem.

▪ Mesmo que o resultado do teste seja negativo, continue a respeitar todas as medidas de
higiene e segurança aplicáveis.

▪ Elimine todos os resíduos de acordo com os regulamentos locais. Evite a libertação no
ambiente, sistema de esgotos ou corpos de água.

Armazenamento e estabilidade
Armazene o kit a 2‑30 °C/36‑86 °F e ao abrigo da luz solar directa. O prazo de validade dos
materiais está indicado na embalagem exterior.
Não congele o kit.

Materiais fornecidos
▪ Tira-teste (embalada na bolsa de alumínio 1 incluindo saqueta de exsicante)
▪ Tubo com líquido e tampa dispensadora (embalado na bolsa de alumínio 2)
▪ Zaragatoa estérila)

▪ Suporte de tubos
▪ Instruções de Utilização e Guia de Consulta Rápida

Materiais necessários (mas não fornecidos)
▪ Cronómetro

Preparação do teste e colheita de amostras
Leia com atenção as Instruções de utilização do teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal.
Antes de realizar o teste, leia também o Guia de consulta rápida (com ilustrações) incluído.

Preparação de um teste
Antes de iniciar o procedimento, o dispositivo de teste e os reagentes têm de ser equilibrados à
temperatura de funcionamento (15‑30 °C/59‑86 °F).
1. Lave as mãos com água e sabão ou utilize um desinfetante de mãos antes de realizar o

teste.
2. Verifique o prazo de validade na parte de trás das bolsas de alumínio. Se o prazo de

validade já tiver expirado, não utilize o teste.
3. Abra uma das bolsas de alumínio 1, rasgando ao longo da linha de corte e retire o dispositivo

de teste e a saqueta de exsicante. Utilize o teste imediatamente após a abertura da bolsa.
4. Certifique-se de que o dispositivo de teste está intacto e de que não existem grânulos verdes

na saqueta de exsicante. Não abra a saqueta de exsicante.

Colheita e preparação de uma amostra nasal
1. Abra a bolsa de alumínio 2, rasgando a longo da linha de corte, retire um dos tubos com o

líquido e uma tampa do bocal e coloque-os em cima da mesa.
2. Abra o selo do tubo com cuidado para não derramar o líquido que se encontra no interior.

Coloque o tubo no suporte de tubos.
3. Retire a zaragatoa da embalagem. Certifique-se de que toca apenas na pega da zaragatoa e

não na zona macia na ponta.
4. Incline ligeiramente a cabeça para trás.
5. Introduza a zaragatoa, com a zona macia na frente, na narina esquerda. Deslize lentamente

a zaragatoa aprox. 2 cm para a frente (paralelamente ao céu da boca e não para cima), até
encontrar resistência. Não aplique pressão.

6. Rode a zaragatoa 4 vezes (durante um total de aprox. 15 segundos) contra o revestimento
da parede nasal, antes de a retirar da narina.

7. Repita os passos 5 e 6 na narina direita utilizando a mesma zaragatoa.
8. Introduza a zaragatoa no tubo até a zona macia ficar dentro do líquido. Aperte o tubo na

parte de baixo e segure-o bem. Rode a zaragatoa mais de 10 vezes, para transferir o
material biológico da zaragatoa para o líquido.

9. Retire a zaragatoa ao mesmo tempo que aperta os lados do tubo, para extrair o líquido da
zaragatoa. Elimine a zaragatoa e feche o tubo de forma segura com a tampa do bocal.

 A mesma zaragatoa é utilizada para colher amostras de ambas as narinas.

Realizar o teste
1. Coloque o dispositivo de teste sobre uma superfície plana.
2. Segure o tubo na vertical sobre o poço circular do dispositivo de teste (e não sobre a janela

retangular de resultados).
3. Aplique exatamente 4 gotas no poço circular. Aperte suavemente os lados do tubo um contra

o outro, se necessário.
Nota: Pode prosseguir com o teste mesmo que aplique acidentalmente 5 gotas no
dispositivo de teste.

4. Defina o cronómetro e leia o resultado após 15 a 30 minutos. Não toque nem mova o
dispositivo de teste antes de o resultado ser apresentado.

5. Lave as mãos com água e sabão ou utilize um desinfetante de mãos depois de realizar o
teste.

 AVISO! Se o tubo não for apertado, podem ocorrer resultados incorretos, devido a eluição
insuficiente do material no tampão ou excesso de tampão na zaragatoa.

 Resultados de teste lidos antes de decorridos 15 minutos ou após 30 minutos podem ser
incorretos.

 Coloque o dispositivo de teste sobre uma superfície plana.
 Verta a amostra num ângulo de 90 graus para permitir que as gotas caiam livremente e

evitar bolhas.
Interpretação dos resultados de teste
▪ Resultado de teste inválido:

Se a linha de controlo (C) não for visível, o resultado tem de ser considerado inválido. O teste
não está a funcionar correctamente e deve efectuar outro teste com um kit de teste diferente.
Pode ter efectuado o teste incorrectamente. Leia atentamente as Instruções de Utilização e
repita o teste. Se o resultado do seu teste continuar inválido, contacte o seu médico ou um
centro de testes COVID‑19.

▪ Resultado de teste positivo:
Se for visível uma linha de teste (T) juntamente com uma linha de controlo (C), significa que
o resultado é positivo. Olhe atentamente para o resultado: O teste deve ser considerado
positivo se estiverem visíveis duas linhas, mesmo que sejam ténues. Um resultado de teste
positivo significa que é muito provável que tenha COVID‑19. Contacte o seu médico/médico
de família ou as autoridades de saúde locais imediatamente e respeite as directrizes locais
relativas ao auto‑isolamento. O seu médico pode pedir-lhe um teste PCR, para confirmar o
resultado.

▪ Resultado de teste negativo:
Se estiver visível uma linha de controlo (C) (mesmo que ténue) e não estiver visível uma
linha de teste (T), significa que o resultado é negativo. Não é provável que tenha COVID‑19.
No entanto, mesmo que o seu teste seja negativo, continue a respeitar todas as medidas de
higiene e segurança.
Se suspeitar que tem uma infecção (i.e., se tiver sintomas prolongados ou se os seus
sintomas se estiverem a agravar), contacte o seu médico/médico de família. Pode ter outra
infecção ou o resultado do seu teste pode ser falso. Pode repetir o teste após 1 ‑ 2 dias, uma
vez que a COVID‑19 não pode ser detectada com total exactidão durante todos os estádios
de uma infecção.

Limitações do procedimento
▪ O procedimento de teste, as precauções e a interpretação de resultados deste teste devem

ser rigorosamente cumpridos durante o teste.
▪ O teste deve ser utilizado para deteção de antigénio de SARS‑CoV‑2 em amostras de

exsudado nasal humanas.
▪ Este é um teste qualitativo, pelo que não é possível determinar valores quantitativos da

concentração de antigénio de SARS‑CoV‑2.
▪ Alguns grupos de utilizadores (por exemplo, idosos, crianças com menos de 14 anos,

pessoas com problemas de mobilidade e/ou visão) podem ter de realizar o teste com a
supervisão ou assistência de outra pessoa se não conseguirem compreender plenamente as
instruções de utilização e/ou realizar o teste sozinhos.

▪ Podem ocorrer resultados de teste falsos negativos (i.e., uma infeção existente que não é
detetada falsamente) se o nível de antigénio da amostra for inferior ao limite mínimo de
deteção do teste.

▪ Podem ocorrer resultados de teste falsos negativos se a amostra tiver sido colhida
incorretamente.

▪ Podem ocorrer resultados de teste falsos negativos se a zaragatoa com a amostra não for
bem misturada no tubo (etapa 8 da secção do procedimento de teste).

▪ Geralmente, o antigénio pode ser detetado utilizando amostras de exsudado nasal anterior
durante a fase aguda da infeção.

▪ A resposta imunitária não pode ser avaliada com este teste. São necessários outros métodos
de teste para esse fim.

▪ Resultados positivos indicam a presença de antigénios virais. No entanto, são necessárias
uma correlação com o historial clínico e outras informações de diagnóstico para determinar o
estado da infeção.

▪ Os resultados positivos não excluem a possibilidade da presença de uma infeção bacteriana
ou de uma co‑infeção por outro vírus.

▪ Podem ocorrer resultados falsos positivos na presença de infeções por SARS‑CoV (desde o
surto em 2003).

▪ Os resultados negativos devem ser considerados como provisórios, devendo ser realizado
um teste PCR para confirmação, se necessário.

▪ Os resultados negativos não excluem uma infeção por SARS‑CoV‑2 e não devem ser
utilizados como base única para o tratamento ou decisões de gestão do doente, incluindo
decisões sobre o controlo da infeção. Os indivíduos que tenham testado negativo e
continuem a apresentar sintomas equivalentes à COVID‑19 devem contactar o seu
médico/médico de família.

Dados específicos sobre o desempenho
Avaliação clínica
O desempenho clínico do teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal foi avaliado num estudo
prospetivo de todos os participantes em 5 centros clínicos nos EUA. Foram abordados para
participação no estudo doentes sintomáticos com suspeita de COVID‑19 (ou responsáveis
legais de doentes menores com mais de 2 anos). Foram excluídos os doentes cujos sintomas
se prolongaram por mais de 7 dias. Os doentes com 14 anos ou mais seguiram as instruções
fornecidas no kit de teste para autocolheita de uma amostra de exsudado nasal e efetuaram
eles próprios o teste. A colheita da amostra e o teste nos doentes com menos de 14 anos foi
realizada por um participante adulto. Um profissional de cuidados de saúde procedeu ainda à
colheita de uma amostra de exsudado nasal de cada participante no estudo para testagem num
método PCR com elevada sensibilidade a título comparativo. 

No total, foram incluídos neste estudo 138 participantes, com idades compreendidas entre 2 e
80 anos, e foram obtidos resultados válidos para 128 participantes. O teste

SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal identificou corretamente 41 de 43 indivíduos que testaram
positivo para SARS‑CoV‑2 e 85 de 85 indivíduos que testaram negativo para SARS‑CoV‑2. A
sensibilidade e a especificidade de diagnóstico relativas para o teste
SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal foram de 95.35 % (IC de 95 %: 84.19 %‑99.43 %) e
100.00 % (IC de 95 %: 95.75 %‑100.00 %), respetivamente.

O desempenho do teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal foi ainda avaliado por
profissionais de cuidados de saúde no local onde o teste foi realizado, utilizando amostras de
exsudado nasal adicionais colhidas num segundo estudo na Coreia. Foi utilizada uma
estratégia de enriquecimento para aumentar as probabilidades de pré‑teste positivo e negativo.
Cada participante no estudo doou uma amostra de exsudado nasal para testagem no teste
SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal e uma amostra de exsudado da região posterior do nariz
para testagem no teste PCR de comparação. Neste estudo, incluiu-se um total de
100 participantes com teste PCR positivo e 402 com teste PCR negativo. O estudo incluiu
320 participantes assintomáticos, entre os quais 34 testaram positivo e 286 testaram negativo.
100 dos 402 participantes com teste PCR negativo foram hospitalizados devido a suspeita de
infeção respiratória. 

O teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal identificou corretamente 96 dos 100 indivíduos
que testaram positivo e a totalidade dos 402 indivíduos que testaram negativo. A concordância
percentual positiva (CPP) e a concordância percentual negativa (CPN) com o método
comparativo foram de 96.00 % (IC de 95 %: 90.07 %‑98.90 %) e 100.00 % (IC de
95 %: 99.09 %‑100.00 %), respetivamente. 

Em suma, foram avaliadas 143 amostras de participantes com teste PCR positivo e
487 amostras de participantes com teste PCR negativo utilizando o teste
SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal. No quadro abaixo, são apresentadas resumidamente as
CPP e CPN de todas as amostras, as amostras colhidas no prazo de 7 dias após o início dos
sintomas, bem como as amostras para as quais o teste PCR produziu um valor de limiar de
ciclo (Ct ‑ Cycle Threshold) inferior ou igual a 30.

Antigé
nio/PCR

positivos 

Antigé
nio/PCR

negativos 
CPP 

(IC* de 95 %) CPN (IC* de 95 %)

Autoteste 41 em 43 85 em 85 95.35 %
(84.19‑99.43 %)

100.00 %
(95.75‑100.00 %)

Teste
profissional 96 em 100 402 em 402 96.00 %

(90.07‑98.90 %) 
100.00 %
(99.09‑100.00 %)

Combinado 137 em 143 487 em 487 95.80 %
(91.09‑98.44 %)

100.00 %
(99.25‑100.00 %)

Ct** ≤ 30 116 em 117 N/A 99.15 %
(95.33‑99.98 %) N/A

DAIS ≤ 7 105 em 109 201 em 201 96.33 %
(90.87‑98.99 %)

100.00 %
(98.18‑100.00 %)

*Os intervalos de confiança (IC) de 95 % foram calculados utilizando o método exato de
Clopper‑Pearson.
**Com base nos valores Ct do gene N de 2 métodos PCR diferentes utilizados nos estudos. Os
valores Ct são normalmente utilizados para estimar a quantidade de material viral nas
amostras. Um valor Ct baixo sugere a presença de níveis elevados de material viral e um
valor Ct elevado sugere a presença de níveis mais baixos de material viral. 

Desempenho analítico
1. Reatividade cruzada e interferências microbianas:
Não se detetou reatividade cruzada nem interferências com os seguintes microorganismos:
Coronavírus humano 229E, Coronavírus humano OC43, Coronavírus humano NL63,
Coronavírus humano HKU1, Coronavírus SARS‑CoV, Coronavírus MERS‑CoV,
Adenovírus Tipo 1, Adenovírus Tipo 2, Adenovírus Tipo 5, Adenovírus Tipo 6,
Adenovírus Tipo 7A, Adenovírus Tipo 11, Adenovírus Tipo 14, Adenovírus Tipo 40,
Metapneumovírus 3 humano Tipo B1, Metapneumovírus 16 humano Tipo A1, Vírus da
Parainfluenza 1, Vírus da Parainfluenza 2, Vírus da Parainfluenza 3, Vírus da Parainfluenza 4A,
Influenza A H1N1 pdm/Michigan/45/15, Influenza A H1N1 Brisbane/59/07, Influenza A H3N2
Singapore/NFIMH‑16‑0019/16, Influenza A H3N2 South Australia/55/14, Influenza A H3N2
Hong Kong/8/68, Influenza A H3N2 Victoria/361/11, Influenza B Massachusetts/2/12,
Influenza B Malaysia/2506/04, Influenza B Lee/40, Influenza B Yamagata/16/88, Influenza B
Victoria/2/87, Influenza B Texas/6/11, Influenza B Colorado/6/17, Influenza B Florida/02/06,
Enterovírus Tipo 68 09/2014 Isolado 4, Vírus sincicial respiratório A, Vírus sincicial
respiratório B, Rinovírus 1A, Rinovírus A16, Rinovírus B42, Haemophilus influenzae
(NCCP 13815), Haemophilus influenzae (NCCP 13819), Haemophilus influenzae
(NCCP 14581), Haemophilus influenzae (NCCP 14582), Streptococcus pneumoniae Tipo 1
(KCCM 41568), Streptococcus pneumoniae Tipo 2 (KCCM 40410), Streptococcus pneumoniae
Tipo 3 (KCCM 41569), Streptococcus pneumoniae Tipo 5 (KCCM 41570), Streptococcus
pyogenes (ATCC 12344), Candida albicans (ATCC 10231), Bordetella pertussis (NCCP 13671),
Mycoplasma pneumoniae (ATCC 15531), Chlamydia pneumoniae (ATCC VR‑2282), Legionella
pneumophila (ATCC 33155), Staphylococcus aureus (NCCP 14647), Staphylococcus
epidermidis (KCCM 35494). 
Nota: o coronavírus SARS‑CoV e o coronavírus humano HKU1 foram testados utilizando
proteína da nucleocápside recombinante. Não se observou reatividade cruzada nem
interferências. Observou-se reatividade cruzada utilizando amostras vivas de coronavírus
SARS‑CoV com concentrações elevadas.

2. Estudos de substâncias com interferências exógenas/endógenas:
Não foram observadas interferências nas seguintes substâncias com as concentrações
indicadas:
Chloraseptic (mentol/benzocaína) (1.5 mg/mL), Naso GEL (NeilMed) (5 % v/v),
CVS Health Nasal Drops (fenilefrina) (15 % v/v), Afrin (oximetazolina) (15 % v/v),
CVS Health Oxymetazoline (15 % v/v), CVS Health Nasal Spray (Cromolyn) (15 % v/v), Zicam
(5 % v/v), Homeopático (Alkalol) (10 % v/v), Spray de fenol para dores de garganta (15 % v/v),
Tobramicina (4 μg/mL), Mupirocina (10 mg/mL), CVS Health Fluticasone Propionate (5 % v/v),
Tamiflu (fosfato de oseltamivir) (5 mg/mL), Sabão (lauril isetionato de sódio) (5 % p/v),
Sabonete facial (lauril éter sulfosuccinato dissódico, lauril éter de sódio‑6 carboxilato) (5 % p/v),
Desinfetante de mãos (álcool etílico) (5 % v/v), Champô (lauril éter sulfato de sódio, miristil éter
sulfato de sódio) (5 % v/v), Pasta de dentes (lauril sulfato de sódio, peróxido de hidrogénio,
monofluorfosfato de sódio) (5 % p/v), Detergente de louça (lauril éter sulfato de sódio,
lauril/miristil glicosídeo) (5 % v/v), Detergente de roupa (lauril éter sulfato de sódio, álcoois
etoxilados C12‑15 (ou C12‑16), sulfonato de alquilbenzeno de sódio C10‑16, dissulfonato
distirilbifenil dissódico, C12‑13 pareth‑2, hidróxido de sódio) (5 % v/v), Lixívia (percarbonato de
sódio) (5 mg/mL), Detergente de limpeza multiusos (lauril éter sulfato de sódio) (5 % v/v),
Detergente de limpeza para casa de banho (hipoclorito de sódio) (5 % v/v), Loção corporal
(5 % p/v), Loção de mãos (5 % p/v), Protetor solar de rosto SPF 50+ (5 % p/v), Sangue total
(4 % v/v), Mucina (0.5 % p/v).

3. Variantes preocupantes:
Os testes laboratoriais demonstraram que o teste SARS‑CoV‑2 Antigen Self Test Nasal
consegue detetar qualitativamente as principais variantes preocupantes, incluindo as variantes
Delta e Omicron. As variantes emergentes são continuamente monitorizadas.

Nesta Folha de Métodos é sempre utilizado um ponto como separador de casas decimais para
marcar a separação entre o número inteiro e as partes fraccionadas de um número decimal.
Não são utilizados separadores de milhares.
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Símbolos

REF
Número de referência

LOT
Código de lote

IVD
Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

GTIN
Global Trade Item Number

UDI
Unique Device Identifier

SN
Número de Série

Equipamentos em que os reagentes podem ser utilizados

Este produto cumpre com os requisitos da Directiva Europeia 98/79/CE

Consultar as instruções de utilização

Atenção

Aviso

Contém suficiente para <n> testes

Data de validade

Limite de temperatura

Não reutilizar

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Data de fabrico

Fabricante

Manter afastado da luz solar

Manter o produto seco
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As alterações, as eliminações ou os acréscimos estão assinalados por uma barra de alteração
na margem.
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REPEC  Representante autorizado da zaragatoa:
MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert,
Alemanha

1639

acc. 93/42/CEE

[3] WIZCHEM CO., LTD., Bio Venture Town 401‑404, Daejeon Techno-Park,
1662, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34054, República da COREIA

REPEC  Representante autorizado da zaragatoa: Intermundien‑Lemon
Europe GmbH, Brueckstrasse 47, 44787 Bochum, Alemanha

1023

acc. 93/42/CEE

[4] Medico Technology Co., Ltd., Room 201 of Building 14th and
Building 17th, Hengyi Lane, Yuanhu Road, Zhangbei Industrial Park,
Longcheng Street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China

REPEC  Representante autorizado da zaragatoa: Wellkang Ltd., Enterprise
Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Irlanda
do Norte, Reino Unido

0413

acc. 93/42/CEE

[5] Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd., 16-B4, #1 North
Qingyang Road, Tianning District, 213017 Changzhou, Jiangsu, China

REPEC  Representante autorizado da zaragatoa: Luxus Lebenswelt GmbH,
Kochstrasse 1, 47877 Willich, Alemanha

acc. 93/42/CEE

SD BIOSENSOR
Sede: C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690 REPÚBLICA DA COREIA
Local de fabrico: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161 REPÚBLICA DA COREIA
www.sdbiosensor.com

Distribuído por:
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Número de encomenda da Roche: 09445323

REPEC  Representante Autorizado
MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert, Alemanha

Para obter mais informações sobre o teste e soluções digitais, visite o site abaixo.

https://www.diagnostics.roche.com/covidqr-patients
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