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ÖSSZEFOGLALÓ

Laboratóriumi PCR tesztet, ANTIGÉN mobiltesztet és SZEROLÓGIAI
tesztet is tudunk csinálni Önöknek. (Ezek megfelelő kombinálása a 
legnagyobb pontosságú diagnosztikai módszer jelenleg.)

MAGYARORSZÁG LEGKOMPLEXEBB COVID TESZTELÉSI
SZOLGÁLTATÁSÁT BIZTOSÍTJUK PARTNEREINK SZÁMÁRA

Így a piacon sokkal ritkább direkt víruskimutatáson alapuló 
mikrobiológia PCR tesztet is tudjuk biztosítani.

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI HÁTTÉRREL RENDELKEZÜNK

Így nem találomra szűrünk, hanem pontosan tudjuk melyik típusú 
teszttel járnak a legjobban és kiket kell esetleges pozitív minta után 
izolálni vagy újra szűrni.

VEZETŐ INFEKTOLÓGUSUNK PONTOS
INFEKCIÓ KONTROLL TERVET TUD KÉSZÍTENI

Így gyorsan és biztonságosan tudjuk az Önök szervezetét átvilágítani.

MOBIL SZŰRŐÁLLOMÁSOKAT TUDUNK FELÁLLÍTANI 
AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉN, TAPASZTALT ORVOSSOKKAL 



SZEROLÓGIAI TESZT
(gyorsteszt)

ANTIGÉN MOBILTESZT
(direktvíruskimutatás)

SZEROLÓGIAI TESZT
(gyorsteszt)

INFEKCIÓ KONTROLL 
TANÁCSADÁS

PCR
(laboratóriumiteszt)

VIP TESZTELÉS
(otthonikiszállással) 

SZOLGÁLTATÁSAINK

Miben különbözünk másoktól?

SmartCovidCenter EGYÉB CÉGEK



SZEROLÓGIAI TESZT
(gyorsteszt)

PCR
(laboratóriumiteszt)

FONTOS
KÜLÖNBSÉGEK

JELENLEG AZ EGYETLEN NEMZETKÖZILEG ELISMERT ÉS AZ 
OPERATÍV TÖRZS ÁLTAL IS JÓVÁHAGYOTT COVID TESZT

MIKROBIOLÓGIAI LABORBAN SZAKEMBEREK VÉGZIK A 
TESZTEK KIELEMZÉSÉT

100% PONTOSSÁGÚ, AMENNYIBEN
SZAKKÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET VESZI LE A MINTÁT

DIREKT A VÍRUS JELENLÉTÉT MUTATJA KI A 
NYÁLKAHÁRTYÁBÓL VETT MINTÁBÓL

A MINTÁT ORVOSOK VESZIK LE

NEM DIREKT A VÍRUS JELENLÉTÉT MUTATJA KI, HANEM AZ 
IMMUNRENDSZERÜNK ÁLTAL ADOTT VÁLASZREAKCIÓT MÉRI

MIVEL AZ IMMUNREAKCIÓNAK IDŐ KELL, ÍGY AZ ELSŐ 7-8 
NAPBAN SEMMILYEN EREDMÉNYT NEM TUD KIMUTATNI

ÍGY NAGYON SOK AZ ÁLNEGATÍV ÉS ÁLPOZITÍV MINTA IS

A SZEROLÓGIAI TESZTET 
PRIMER DIAGNOSZTIKÁRA NEM AJÁNLJUK, 
FERTŐZÖTTSÉG UTÁNKÖVETÉSÉRE ÉS AZ IMMUNVÁLASZ
KÉSŐI MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS LEHET,
DE NEM MINDEN ESETBEN



LEGÚJABB MEGOLDÁS:

ANTIGÉN MOBILTESZT

DIREKT VÍRUSKIMUTATÁSON ALAPULÓ GYORSTESZT

TESZTELÉSI PROTOKOLL RÉSZEKÉNT ELŐSZÖR NÁLUNK 
ELÉRHETŐ

A SZEROLÓGIAI GYORSTESZTEKKEL SZEMBEN, SOKKAL 
PONTOSABB EREDMÉNYT MUTAT 15 PERCEN BELÜL

ELŐ- ÉS UTÓSZŰRÉSEKRE JAVASOLJUK

PCR TESZTTEL KOMBINÁLVA JAVASOLJUK



EXPLAINER VIDEÓ
KATTINTSON IDE!

https://vimeo.com/409845059
https://vimeo.com/409845059


PROBLÉMA

A koronavírust, vagyis a COVID-19 nevű vírust 2019
decemberében fedezték fel Kínában. Mivel ismeretlen
vírussal állunk szemben, meglehetősen nehéz ellene
harcolni, a diagnosztika azonban nagyon fontos, hiszen
a minél több teszt elvégzése folytán a betegek
izolálhatók, így az időközben világjárvánnyá alakult
megbetegedés megfékezhetővé válhat.

Terjedése cseppfertőzéssel lehetséges, elsősorban
pedig az alsó légutakat támadja meg, amit láz, köhögés
és nehézlégzés kísér. Egyéb ritkább tünetek is
megjelenhetnek, ezért lényeges, hogy az állapotunkat
folyamatosan figyeljük, és a legapróbb tünetek
jelentkezésekor már semmiképpen se hagyjuk el
otthonunkat, jelezzük azt orvosunknak, és amennyiben
lehetőségünk van rá, teszteltessük magunkat.



MEGOLDÁS

Teszteléses protokollunk infektológiai szakvéleménnyel együtt
egy komplett szolgáltatás.

Cégünk egyedülálló módon SZEROLÓGIAI, illetve direkt
víruskimutatáson alapuló laboratóriumi PCR és ANTIGÉN
MOBILTESZT megoldásaival, gyakorlatilag a fertőzöttség nulladik
napjától a fertőzöttség lezajlásáig van arra opciónk, hogy
kimutassuk a koronavírust illetve, hogy túlestünk rajta.

Az akkreditált laboratóriumunkban végzett vizsgálat eredménye,
kiegészítve infektológiai szakorvosunk szakvéleményével,
teljeskörű szolgáltatásként elérhető nálunk.

Így a beteg és a szervezet is nem csak azt tudja meg, hogy milyen
stádiumában van a fertőzésnek, hanem azt is, hogy mi a teendőjük.

Az e-mailen kapott lelet minden esetben infektológiai
szakvéleményt is tartalmaz.



ORVOSI HÁTTÉR

Dr. Tamási András

Cégünk orvos igazgatója

Dr. Tamási András aneszteziológus 
és intenzív terápiás szakorvos a 

Péterfy Kórház és Rendelő Intézet 
adjunktusa.

Dr. Kovács Gábor

Infektológiai hátterünket a 

Dél-Pesti Centrumkórház 
Országos Hematológiai és 

Infektológiai Intézet PHD 
főorvosa biztosítja.



INTERJÚ VIDEÓ
KATTINTSON IDE!

https://vimeo.com/409845059
https://vimeo.com/410155507


White Complet Dent Plus Kft. Professzionális
laboratóriumi háttérintézménnyel konzorciumban
létrehozta a Smart Covid Centert.

Alapítóink több évtizedes orvosi múlttal és
tapasztalattal rendelkeznek. Egyedileg fejlesztett
tesztelési protokollunk garantálja ügyfeleink
részére a diszkréciót és pácienseink biztonságát.

RÓLUNK

Cégünk országosan több tesztközpontban és
mobil tesztbázisok kitelepülésével végez
koronavírus-tesztelést. Akik átesnek a vizsgálaton,
pontos kimutatást kapnak arról, hogy
megtalálható-e a szervezetükben a Covid-19
típusú vírus vagy sem.



MIÉRT MOST?
Munkáltatóként minél előbb meg kell
bizonyosodnunk róla, hogy a munkavállalók nem
hordoznak folyamatos veszélyt a többi
kollégájukra, a cégre, családjukra és így az
országra.

A megfelelő infekció kontroll és a szigorú
higiéniai szabályok betartása mellett, ha a
dolgozók a social distancing szabályait is
alkalmazzák, biztonságos lehet újra a közös
munka.

A járványügyi hatóságok és az állam egyik
legfontosabb következő bejelentései között
lesznek a kötelező tesztelésre vonatkozó
utasítások. Első sorban a közintézményekben,
egészségügyben, iparban és kereskedelemben
tevékenykedő cégeket fogja érinteni az
intézkedés.



TESZTEK

Immunreakció (IgM és IgG) kimutatáson alapuló teszt
(OGYÉI engedéllyel), melynek kombinált használatát javasoljuk

SZEROLÓGIAI GYORSTESZT

Direkt víruskimutatáson alapuló mikrobiológia teszt

PCR MÓDSZER

Kombinált teszt (a legnagyobb pontosságú diagnosztikai módszer)

GYORSTESZT ÉS PCR EGYÜTTESEN

Direkt víruskimutatáson alapuló 15 perces gyorsteszt

ANTIGÉN MOBILTESZT



SZEROLÓGIAI TESZT

Ujjbegyből vett vércsepp

A teszt eredményéről e-mailben
kapnak értesítést

Információt ad arról, hogy:

-Fertőzöttek voltunk-e
-Átestünk-e már a fertőzésen

PCR-ral kombinált
használatát javasoljuk!

LABORATÓRIUMI TESZT (PCR) KOMBINÁLT TESZT ANTIGÉN MOBILTESZT

TESZTEKRŐL

Mintavevő pálca segítségével 
végezzük a vizsgálatot

Direkt víruskimutatás

A legfejlettebb technológia

Mikrobiológiai eljárás

A vett mintát egy erre a célra
fenttartott laborban vizsgáljuk meg

24 óra múlva kap eredményt a páciens

Szerológia és PCR teszt
végzése együttesen

A fertőzés minden
fázisát kimutatja

Nem csak a vírus aktuális jelenlétét, 
hanem a lehetséges immunitást is.

A legpontosabb 
vizsgálati módszer

Mintavevő pálca segítségével 
végezzük a vizsgálatot

Direkt víruskimutatás

15 percen belül
eredményt tud mutatni

Egy hosszabb időablakot 
tudunk monitorozni
költséghatékonyan

INFEKTOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNYT BIZTOSÍTUNK MINDEN TÍPUSÚ TESZTÜNK MELLÉ



Idősotthonok esetén a gondozók és gondozottak

pozitív mintáinak feltérképezésével infektológusunk

pontosan tudja kik a direct, illetve másodlagos

kontaktok, kiket kell elkülöníteni az ápolók és az

ápoltak közül.

Ezen kívül pontos szűrési tervet is kapnak, így gyorsan

felszámolható a gócpont.

PÉLDÁK:

IDŐSEK OTTHONA
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GYÁRTÓSOR

Egy műszakban, egy gyártósoron dolgozók esetén,

ha fertőzött személyt diagnosztizálunk, infekciókontroll

szempontból pontosan meg tudjuk határozni, mely

kontakt személyeket kell izolálni, újra szűrni és

szükség esetén karanténozni, hogy ne fertőzzék

tovább a többi kollégát.



• INFEKTOLÓGIAI TANÁCSADÁS

• INFEKCIÓ KONTROLL

• CSELEKVÉSI TERV
A legnagyobb problémát a szervezeteknek az jelenti, hogy pozitív

minta esetén nem tudják, hogyan szűrhetik ki a további

lehetséges fertőzötteket.

“Néhány kollégánk megfertőződött, lehet másokat is 

megfertőztek? De mihez tudunk kezdeni most, hogy

ne legyen nagyobb a baj?”

Pozitív minta esetén infektológiai tanácsadást, infekció kontrollt

és egy olyan cselekvési tervet adunk partnereink kezébe, amelyek

segítségével a leghatékonyabban fel tudnak állítani egy olyan

protokolt, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal elkülönítsék a 

potenciális kontaktokat, védjék az alkalmazottak egészségét, 

optimalizálhassák a termelést és a cég működését.



CSR
Egészségügyi dolgozók,

rászoruló szervezetek

vagy a munkavállalóink
családjának is szűrése

a cég támogatásával.

A dolgozók felé tanúsított
felelősségteljes magatartás.

Javítja a közhangulatot
és a munkamorált.

EMPLOYER 
BRANDING

PR
Sajtóban való pozitív
megítélés. Versenyelőny a

konkurensekkel szemben.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosítva van a fogyasztó, a partner,
arról, hogy a termékekkel

való érintkezés veszélymentes.

A TESZTELÉS ELŐNYEI 



TESZTELÉSI HELYSZÍNEK

2

BUDAPESTI
TESZTKÖZPONTOK

Budapesten több helyszínen
végzünk Covid-19 tesztelést.

Online bejelentkezést követően
időpontra lehet érkezni.

1

KITELEPÜLÉS

Bárhova kitelepülünk az országban.

Opciók:

1. ÁNTSZ minimum feltételei szerint
rendelkezésre álló helyiség

2. Általunk biztosított buszos 
tesztelőbázis a helyszínen



EGYEDI CSOMAGAJÁNLATÉRT KERESSE FEL KAPCSOLATTARTÓJÁT

LISTAÁRAINK

12.000 FT

SZEROLÓGIAI

TESZT

29.500 FT

LABORATÓRIUMI 

TESZT (PCR)

39.000 FT

KOMBINÁLT TESZT

(PCR + GYORS)

17.500 FT

ANTIGÉN 
MOBILTESZT

EGYEDI INFEKTOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS 
TELJES INFEKCIÓKONTROLL TERV 

ESETI ÁRAZÁS ALAPJÁN

• Logisztikai feladatokat
• Adminisztrációs feladatokat

• Minták szállítását
• Minták laboratóriumi elemzését
• Minták szakorvosi leletezését

AZ ÁR TARTALMAZZA

HELYSZÍNI MINTAVÉTELI
ORVOSI STÁB

(Függ a minták db számától, a mintavételi napok számától
és a kitelepülések helyszínétől)

ESETI ÁRAZÁS ALAPJÁN



SEGÍTSEN, HOGY 
SEGÍTHESSÜNK!

Sztanó Csaba– Chief Strategy Officer & Partner

sztano.csaba@smartcovidcenter.com

+36 20 213 73 80

W W W . C R E A T I V O M E D I A . H U

K O M M U N I K Á C I Ó S
P A R T N E R

W W W . S M A R T C O V I D C E N T E R . C O M

http://smartcovidcenter.com
www.creativomedia.hu
www.smartcovidcenter.com

