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Informujemy, że firma LIMARCO, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Przemysłowej 8, www.limarco.com.pl,  

z dniem 2 października 2020 roku uzyskała zgodę producenta – firmy ABBOTT - na dystrybucję na terenie 

Polski testu Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device: 

✓ test spełnia wytyczne WHO z 11 września 2020 r. odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie 

zakażenia SARS COV-2 za pomocą szybkich testów, 

✓ test został dopuszczony do procedur przetargowych WHO, 

✓ test jest rekomendowany dla agend Narodów Zjednoczonych (UN) i krajów będących członkami 

WHO, 

✓ test Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device uzyskał status EUL WHO. 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

✓ test jest potężnym narzędziem o wysokiej dodatniej wartości predykcyjnej do kontroli pandemii 

COVID–19, 

✓ test może być używany jako alternatywa dla PCR, aby przyspieszyć diagnostykę i obniżyć ogromne 

koszty pracy generowane przez używanie PCR–ów na masową skalę. 

 

ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ NA ADRES 

limarco@limarco.com.pl lub koronawirus@limarco.com.pl 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TEŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 

https://limarco.com.pl/oferta/covid/covid2/ 

 

Całkowity koszt wykonania jednego testu – 30 zł + 8% VAT. Testy dostarczane są w opakowaniach po 25 szt. 

 

UWAGA 

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na test, prosimy o długoterminowe prognozowanie zamówień. 

 

INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW PRACY 

Test Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device właściwie stosowany daje bardzo wysoką gwarancję 

uniknięcia masowej kwarantanny, która może sparaliżować funkcjonowanie każdego zakładu pracy, 

urzędów, szkół i uczelni. 

Instrukcja postępowania z testem Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device w jednostkach innych niż 

służba zdrowia jest dostarczana wraz z testem. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem 

telefonu 601 404 034 oraz 607 584 455. 

Służymy pomocą przedsiębiorcom i wszelkim instytucjom w zorganizowaniu stałego monitoringu 

pracowników bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów. 
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