
Światowy przełom
w diagnostyce 
SARS-CoV-2

Najszybszy test na rynku!
z wydychanego powietrza



ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Bezinwazyjna  diagnostyka  w  czasie rzeczywistym 

zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 

poprzez wykrywanie jego obecności w wydychanym 

powietrzu  oraz   z  wymazów pobranych 

z   nosogardzieli    lub   wewnętrznej    części    

policzka.
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Umożliwia podłączenie zewnętrznych 

systemów diagnostycznych

Wymagania
dostęp do sieci elektrycznej 230 V

dostęp do szybkiego internetu:

pobieranie min. 1 Mb/s, wysyłanie min. 1 Mb/s

1 osoba =  max. 1 minuta

Najszybszy test na rynku!

Jedno urządzenie  może wykonać nawet 

do 40 000 pomiarów miesięcznie.
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Porównanie testów
TEST ANTYGENOWY TEST PCR COVID DETECTOR
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Wyniki badań są zgodne z zaleceniami WHO, która rekomenduje stosowanie 

szybkich testów antygenowych, które cechują się swoistością 

≥�97% i czułością ≥ 80%  w porównaniu 

do metody genetycznej. 

Ocena przydatności, czułości i specyficzności potwierdzona w warunkach klinicznych przez Ośrodek Badań 

Klinicznych CM Medyk, który dotychczas przeprowadził ponad 145 badań klinicznych (fazy Ia, II, III, IV), 

m.in. dla Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Bayer, Roche, GSK, Teva, PPDI, Scope. Ośrodek przeszedł 

wiele audytów, w tym audyt amerykańskiej agencji FDA (Food and Drug Administration) 

uzyskując najwyższe oceny.  
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Badaniu zostało poddanych 700 pacjentów, z czego 155 pomiarów było wykorzystanych 

do parametryzacji urządzenia. 



e-mail: cd@mlsystem.pl

tel. (+48) 17 77 88 266

www.coviddetector.eu

ML SYSTEM Spółka Akcyjna

Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie

Kontakt

COVID Detector umożliwia pomiar:

Gazu Cieczy Ciała stałego 

Urządzenie daje możliwość wykonywania testów na 

niespotykaną wcześniej skalę i w tempie, które zapewniają 

niestosowane wcześniej w medycynie nowe technologie, 

wykorzystujące  zjawiska  fizyki  kwantowej  i  uczenia  

maszynowego   jednocześnie.
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