
Адрес за контакт: Гр. София, ул. Бачо Киро №47 
 

 MINERVA PRACTICAL SOLUTIONS  
 

  

 

MINERVA PRACTICAL 

SOLUTIONS 
АПРИЛ 2020 

ПРЕДМЕТ 
Предлагаме на вниманието Ви цялостна оферта за 
консумативи и оборудване за диагностика на 
COVID-2019 инфекция. Офертата е с валидност 60 
дни и в контекста на динамичната глобална 
ситуация, подлежи на периодично актуализиране с 
нови продукти и решения, където е приложимо. 
Приложените продукти притежават всички 
изискуеми документи и сертификати и са с 
доказано качество и произход. 

ДЗЗД Лабор Диагностик                             
ДЗЗД Минерва Практикал Солушънс           
Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД 
Версия 2, 01.04.2020 

 



Съдържание 
 

Предистория ............................................................................................................................................ 2 

Вземане на пробата ................................................................................................................................ 3 

MBT-010 Virus Transport Medium – Miraclean Technology ................................................................ 3 

Бърз тест за IgM/IgG антитела срещу корона вирус ............................................................................. 4 

IgG/IgM Rapid Test Kit - Nantong Egens Biotechnology ....................................................................... 5 

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette – Biomaxima S.A. ................................................................. 6 

Екстракция на вирусна РНК .................................................................................................................... 7 

Универсална екстракция с помощта на QIAamp Viral RNA Mini кит - QIAGEN................................ 7 

Технология на Sansure Biotech за едностъпкова екстракция .......................................................... 8 

Откриване на вируса чрез RT-PCR .......................................................................................................... 9 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit – Sansure Biotech .................................. 9 

SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT – BioMaxima .............................................................................. 10 

Лабораторна автоматизация ................................................................................................................ 11 

Автоматизирана система NATCH-CS – Sansure Biotech................................................................... 11 

IPONATIC платформа за point-of-care PCR диагностика – Sansure Biotech ................................... 12 

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................ 13 

Ценова оферта ....................................................................................................................................... 14 

 

 

  

1 
 



Предистория  
 

Коронавирусът е едноверижен РНК-ов вирус с външна обвивка. Той може да заразява гръбначни 
животни и човека, предизвиквайки разнообразни остри и хронични заболявания. Към момента са 
известни седем коронавируси, сред които SARS и MERS.  

 

 

 

На 13 декември 2019, е идентифициран новооткритият седми коронавирус, причинител на 
епидемия от пневмония в китайската област Вухан, който получава името 2019 nCoV.  

СЗО официално наименува заболяването COVID-19 на 11 февруари 2020. Заразените пациенти 
могат да развият остро респираторно заболяване, съпътствано от треска, суха кашлица и задух. При 
най-тежките случаи може да се стигне до бъбречна недостатъчност и смърт.  

Според СЗО, основен приоритет на стратегията за контрол на епидемията е навременното вземане 
на проби от пациенти, класифицирани като съмнителни и такива, които са били в близък контакт с 
доказано заразени с COVID-19 лица, включително медицински работници, ангажирани 
непосредствено в борбата с вируса.  

СЗО препоръчва доколкото е възможно тестовете да се чрез методика за намножаване на 
нуклеинови киселини (NAAT), каквато е RT-PCR.  

След проучване на пазара на диагностични продукти и консумативи за изследване на COVID-2019, 
в настоящия документ прилагаме информация и ценова оферта за всички релевантни решения, 
които можем да предложим на клиентите си.  
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Вземане на пробата 
 

Вземането на проба за PCR изследване на SARS-CoV2 стандартно се извършва с проби от горни 
дихателни пътища чрез вземане на назофарингиален и/или орофарингиален секрет, освен при 
напреднало респираторно заболяване, когато се препоръчва проба от аспират или лаваж.  

Секретът трябва да се взема изрично с помощта на тампон със синтетична (пластмасова) дръжка, 
тъй като дръжките от калциев алгинат или дърво може да съдържат вещества, които инхибират PCR. 
Тампонът се поставя в 2-3 мл. вирусна транспортна среда, като ако се взема секрет от няколко 
различни локации, всички тампони се събират в една и съща епруветка със среда.  

За вземане на назофарингиален секрет се препоръчва тампонът да бъде вкаран през ноздрата, 
успоредно на небцето, на дълбочина съответстваща на разстоянието от върха на носа до отвора на 
ухото, а ако това не е възможно – минимум на половината от това разстояние. Тампонът престоява 
за няколко секунди, след което се изважда с въртеливо движение.  

 

MBT-010 Virus Transport Medium – Miraclean Technology 
 

Предлагаме Ви комплект за вземане на назофарингиални проби на производителя Miraclean 
Technology, който има дългогодишна история в производството на тампони и доставки до редица 
международни клиенти, включително Центъра за контрол за заболяванията в САЩ (CDC). 

Комплектът е сертифициран за инвитро диагностика и съдържа тампон за вземане на пробата и 
епруветка с транспортна среда, специално разработена за транспортиране на вируси като 
инфлуенца, херпес, риновирус, дребна шарка, COVID-2019 и др.  

Взета по този начин, пробата е стабилна в рамките на 48 часа при хладилна температура (от 2 до 8 
градуса). Фабриката е с капацитет за производство 50 000 комплекта дневно.  

 

Време за доставка: 10 дни след подписване на договор.  
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Бърз тест за IgM/IgG антитела срещу корона вирус 
 

Бързите тестове откриващи IgG и IgM антитела срещу SARS-CoV2 представляват индиректни тестове, 
тъй като откриват не самия причинител, а имунния отговор на организма към инфекцията. Това 
създава известни предпоставки за фалшиво негативни или фалшиво позитивни резултати, което 
налага бързите IgM/IgG тестове да се провеждат само в определени случаи, както следва:  

1. Пациенти с анамнеза за пътуване в страни, с висок епидемиологичен риск в предходните 
14-21 дни и поява на слабо изразени клинични симптоми;  

2. Пациенти, постъпили в спешно отделение, клинично и/или рентгенологично съмнителни за 
COVID-19 с давност на оплакванията поне 7 дни;  

3. Персонал, с грипоподобна клинична симптоматика с давност поне 7 дни;  
4. Пациенти/ персонал, не попадащ в нито една от предходните три групи, ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

след назначаване на изследването от пулмолог или вирусолог. 

 

Наличието само на IgM антителата говори за скорошна инфекция - лицето се третира като заразен 
и се поставя под  домашна карантина за 14 дни и самонаблюдение, а резултатът се съобщава на 
личния лекар.  

Наличието само на IgG антителата, говори за минала в неопределено време среща с вируса, която 
е преминала безсимптомно или със слаба и преходна симптоматика. Счита се, че такива лица са 
„безопасни“ и ниско рискови по отношение на инфекцията. Такива пациенти могат бързо да се 
включват в трудовия процес.  

Наличието едновременно на позитивни IgM и IgG антитела говори за инфекция с давност повече от 
3 седмици. Препоръчва се RT-PCR, дори при липса на оплаквания, тъй като има данни, сочещи че 
някои от тези лица все още разпространяват вируса.  

При всяко положение трябва да се има предвид, че отрицателният резултат от бързия IgM/IgG тест 
не гарантира, че лицето не е заразено с вируса. Ако въпреки отрицателния резултат се появят 
оплаквания, незабавно се пристъпва към медицински преглед, рентгенова снимка и RT-PCR.  

 

По настоящем можем да предложим два различни продукта за IgG/IgM детекция на 
производителите Nantong Egens Biotechnology (Китай) и Biomaxima S.A. (Полша).  
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IgG/IgM Rapid Test Kit - Nantong Egens Biotechnology 
 

IgG/IgM Rapid Test Kit е бързият тест на производителя Nantong Egens Biotechnology, който открива 
антитела срещу SARS-CoV2 в проби от цяла кръв, серум или плазма.  

 

Тестът използва имобилизирани антитела, специфични спрямо човешки IgG, човешки IgM и миши 
IgG антитела. Пурпурната ивица съдържа колоидално злато свързано с COVID-19 антиген или с мише 
IgG. След миграция върху нитроцелулозния носител, мишето антитяло дава розов цвят в 
контролната ивица.  

При наличие на COVID-19 специфични антитела в пациентската проба, съответните антитела се 
свързват с вирусния антиген, носещ колоидално злато и се улавят от съответната anti-IgG или anti-
IgM ивица на теста, където дават розов цвят.  

Чувствителността на теста е 91,8%.  

Специфичността на теста е 96,4%.  

Изследванията на теста са проведени със стандарти от здрава кръв, смесени с различно количество 
антитела срещу вируса. Тестът открива IgG антитела в концентрация 1:100 и IgM антитела в 
концентрация 1:80.  

Тестът се произвежда със срок на годност 12 месеца и може да се съхранява при (2-30°C). 

 

Минималното количество за поръчка е 6000 теста.  

Време за доставка: 10 дни след подписване на договор.  
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2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette – Biomaxima S.A. 
 

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette е бързият тест за откриване на антитела срещу SARS-CoV2 на 
полския производител BioMaxima S.A. Компанията има дългогодишна история в разработката и 
продажбите на бързи тестове и разполага с новооткрита производствена база в град Люблин, 
осигуряваща значителен капацитет и гладка логистика в рамките на ЕС.  

 

Тестът използва имобилизирани антитела, специфични спрямо човешки IgG, човешки IgM и миши 
IgG антитела. Тест касетата съдържа COVID-19 антиген и мише IgG, свързани с колоидално злато. 
След миграция върху нитроцелулозния носител, мишето антитяло реагира с контролната ивица.  

При наличие на COVID-19 специфични антитела в пациентската проба, съответните антитела се 
свързват с вирусния антиген, и се улавят от съответната anti-IgG или anti-IgM ивица на теста, където 
дават цветна реакция.  

Тестът открива IgG антитела с чувствителност 100% и специфичност 98%.  

Тестът открива IgМ антитела с чувствителност 85% и специфичност 96%.  

Времето за резултат е 10 минути. 

Тестът е със срок на годност 24 месеца и може да се съхранява при (2-30°C). 

 

Минималното количество за поръчка е 50 теста.  

Време за доставка: 10 дни след подписване на договор.  
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Екстракция на вирусна РНК 
 

За гарантиране на работните характеристики на един PCR тест, е необходимо да се използва 
валидиран протокол за обработка на пробите, който да осигури търсената нуклеинова киселина в 
чисто състояние и в отсъствие на потенциални PCR инхибитори. Този преданалитичен процес 
свежда до минимум нуждата от преповтаряне и подпомага постигането на висока чувствителност 
при последващия PCR анализ.  

 
Универсална екстракция с помощта на QIAamp Viral RNA Mini кит - QIAGEN 
 

Предлагаме Ви QIAamp Viral RNA Mini кит на производителя QIAGEN, който е най-широко 
използваният колонно базиран кит за мануална екстракция на вирусна РНК в глобален мащаб. 
Повечето от новоразработените PCR тестове за SARS-CoV2 са валидирани за РНК изолирана именно 
с този екстракционен кит.  

Редно е да се отбележи, че СЗО препоръчва обработката на потенциално заразни проби за 
молекулярен тест да се извършва в лаборатории с II ниво на биобезопасност.  

 

 

С оглед на търсенето на QIAamp Viral RNA Mini кит, производителят е увеличил капацитета си за 
производство на този продукт и в момента успява да осигури по 40 кита седмично (10 000 препа).  

Спазването на посочения по-долу срок зависи пряко от обема на заявката и подлежи на 
предварително потвърждение.  

 

Време за доставка: 20 дни след подписване на договор.  

 

  

7 
 



Технология на Sansure Biotech за едностъпкова екстракция 
 

Пречистването на вирусната нуклеинова киселина е от ключово значение за качеството на 
последващия PCR анализ. В същия момент, ръчната екстракция в контекста на силно инфекциозен 
патоген, какъвто е SARS-CoV2, е съпътствана с повишен риск от човешка грешка и заразяване на 
персонала.  

Ето защо, за целите PCR изследването на SARS-CoV2, се търсят решения за автоматизиране или 
значително опростяване на екстракционния процес, по начин, който да сведе до минимум 
опасността от грешки и контаминация и в същия момент да осигури максимално удобство на 
ангажирания лабораторен персонал.  

В ситуацията на глобален недостиг на най-търсения комерсиален кит за РНК екстракция - QIAamp 
Viral RNA Mini Kit – някои учени дори изследват възможността за директна амплификация на 
пробата, без предварително изолиране на РНК. Този подход към момента се характеризира със 
значителна загуба на чувствителност при последващия анализ и не е удачен, освен в крайни случаи.  

За сметка на това, при дизайна на PCR кита си за COVID-19, Sansure Biotech валидира употребата на 
кита в комбинация с изпитаната си химия за едностъпкова екстракция.  

 

Пречистването с помощта на Sansure Sample Release Reagent представлява единична инкубация, 
която продължава в рамките на 10 минути, без това да нарушава работните характеристики на PCR 
анализа.  

Лизис реагентът се доставя заедно с COVID-19 PCR кита и е включен в цената му.  

Това означава, че когато използвате PCR химията на Sansure, не е необходимо да използвате 
отделен продукт за изолиране на РНК, освен при специфични проби като храчка.  
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Откриване на вируса чрез RT-PCR 
 

PCR диагностиката за детекция на SARS-CoV2 е основният похват, който се практикува в световен 
мащаб за откриване на инфекции със SARS-CoV2. PCR представлява директен метод, които 
установява наличието или липсата на вирусния геном в изследвания клиничен материал. Редно е 
да се отбележи, че СЗО препоръчва обработката на потенциално заразни проби за молекулярен 
тест да се извършва в лаборатории с II ниво на биобезопасност.  

 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit – Sansure Biotech 
 

Sansure Biotech е една от първите китайски компании, разработили 
през януари 2020 валидиран диагностичен продукт за откриване на 
SARS-CoV2, използващ NAAT методика. Само в рамките на Китай, 
компанията е продала НАД 5 МИЛИОНА ТЕСТА, а продуктът е 
използван за борба с вируса в повече от 10 държави като Етиопия, 
Тайланд, Малайзия, Лаос, Дубай, Камбоджа и др. 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit е сертифициран 
за инвитро диагностика, притежава чувствителност от 200 копия/мл. и 
е валидиран за следните qPCR платформи: SLAN-96P, ABI7500, Life 
Technologies QuantStudio 5, Roche Cobas 480, MA-6000.  

  

Чувствителност: 200 копия/мл.   Линеен обхват: 102 – 109 копия/мл. 

Притежава ендогенна вътрешна контрола, която намножава човешка геномна ДНК и позволява 
контрол над преданалитичния процес.  

Китът детектира фрагменти от ORF1ab и N гените на SARS-CoV2 в два различни флуоресцентни 
канала. Продуктът е валидиран за анализ на проби от назо- и орофарингиални тампони, алвеоларен 
лаваж, храчка, серум, цяла кръв и фецес.  

В цената на Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit са включени също 
реагентът за екстракция, както и тампон и транспортна среда за вземане на секрет. 

  

Време за доставка: 10 дни след подписване на договор.   
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SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT – BioMaxima 
 

Полският производител BioMaxima S.A. лансира на пазара PCR кит за детекция на SARS-CoV2, който 
за разлика от много от наличните на пазара продукти, а изключително отворен спрямо real-time PCR 
апаратите, за които е валидиран. 

  

Китът открива вируса чрез амплификация на участъци от Orf1ab и N гена и може да хване 10 копия 
от вируса в една PCR реакция.  

Предлага се в лиофилизиран формат, което свежда стъпките на накапване до минимум и 
значително облекчава доставките, тъй като за разлика от повечето PCR китове, пътува и се 
съхранява на стайната температура.  

Основният недостатък на кита е, че химията за РНК екстракция трябва да се закупува отделно.  

  

Детекция на Orf1ab ген 101 – 107 копия  Детекция на N ген 101 – 107 копия 

Уникална характеристика на продукта е, че е съвместим с изключително голям брой модели real-
time PCR, като Agilent Aria, ABI 7500, ABI 7300, ABI Quantstudio, ABI StepOne и StepOne Plus, Bioneer 
Exicycler, BioRAD CFX96, Cepheid SmartCycler, QIAGEN Rotor-gene, Roche LC 480 и cobas z480, DNA 
Technology DT-Prime и др.  

 

Време за доставка: 10 дни след подписване на договор.  
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Лабораторна автоматизация 
 

Автоматизирана система NATCH-CS – Sansure Biotech 
 

Предлагаме Ви разработения от Sansure Biotech робот NATCH-CS, с чиято помощ може да 
автоматизирате РНК екстракцията и подготовката на реакционните смеси за работа с PCR теста на 
Sansure Biotech.  

NATCH-CS може да използва три различни ектракционни протокола:  

- едностъпкова екстракция чрез Sample Release Reagent;  
- пречистване с магнитни частици, включени в състава на определени PCR китовете на 

Sansure;  
- универсален протокол с магнитни частици с помощта на SUPRall химията, която е 

съвместима с изключително широк набор от клинични материали;  

 

След екстракцията, роботът накапва PCR смесите и прибавя към тях пречистената нуклеинова 
киселина.  

Автоматизираната платформа NATCH-CS, в комбинация с апарат за real-time PCR, се характеризира 
със следните предимства:  

1. Екстракция и накапване на 96 проби в рамките на 30 минути;  
2. Real-time PCR амплифицикация на 96 проби в рамките на 100 минути;  
3. Минимални изисквания към персонала – само един лаборант;  
4. Комбиниран капацитет над 1200 теста/денонощие;  
5. Минимален риск от човешка грешка, заразяване на персонала и контаминация;  

 

Време за доставка: 20 дни след подписване на договор.  
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IPONATIC платформа за point-of-care PCR диагностика – Sansure Biotech 
 

IPONATIC е най-новата технология на Sansure Biotech, която прави молекулярната диагностика 
изключително достъпна за лаборанти без дългогодишен опит в областта.  

IPONATIC използва иновативната химия на Sansure за едностъпкова екстракция, като интегрира 
пречистване, накапване и 4-канална real-time PCR детекция в един компактен апарат, който може 
да се използва и в полеви условия.  

 

За да направите тест, първо трябва да накапете пробите и реагентите от PCR кита в реакционния 
стрип, след което да го заредите в апарата. След 10-минутен екстракционен протокол, PCR 
епруветката е готова за прехвърляне в амплификационния модул, където след 30 минути 
получавате своя PCR резултат.  

Характеристиките на IPONATIC го правят идеален за триаж на пациенти, които не са 
хоспитализирани (преходни), за да бъде взето бързо решение дали да бъдат отпратени или 
временно изолирани до получаването на потвърдителен резултат. Подобен тестов формат е 
подходящ и за изследване безсимптомни лица, които са контактували с COVID-19 позитивни 
пациенти.  

 

Време за доставка: 20 дни след подписване на договор.  
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СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

За всички лаборатории, които желаят да се възползват от цялостното решениe на Sansure Biotech, 
отправяме следното специално предложение:  

Закупуване на комбинация от автоматизирана система NATCH-S, qPCR апарат SLAN 96P и 1000 теста 
за SARS-CoV2 с включени тампони със среда за вземане на проби, както и реагенти за екстракция, 
срещу специална цена от 200 000 лв. без ДДС.  

 

 

 

В рамките на горепосочената цена, получавате:  

1. Автоматизиран протокол за диагностика на COVID-2019 с помощта на сертифициран 
продукт, изпитан при повече от 5 милиона проби в Китай и редица други територии;  

2. Производителност от 1200 теста/ден при минимален риск от човешка грешка и заразяване;  
3. Минимални изисквания към броя на ангажирания експертен персонал;  
4. Доставка, инсталиране и обучение на персонала за работа със системата;  
5. Цялостна и професионална след-продажбена техническа поддръжка гарантирана от 

производителя;  
6. Гаранция за период от 12 месеца и възможност за договаряне на следгаранционен сервиз;  
7. Доставка до 3 седмици след подписване на договор.  
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Ценова оферта 
 

 

Приложените цени са в лв. без ДДС с включена доставка до адрес на клиента, при начин на плащане 
по договаряне. За допълнителни въпроси и запитвания, оставаме на Ваше разположение.  

С уважение: Росен Тоцев 

Email: info@gogenetic.bg 

Телефон за връзка: 0888 514 266; 02/ 943 30 71 

Гр. София 

01.04.2020 

Код Наименование
Цена на 
опак. лв. 
без ДДС

Цена на 
тест лв. без 

ДДС
Производител Съвместими qPCR платформи

MBT-010B Virus Transport Medium CE-IVD 5,54 5,54 Miraclean n/a

ECOV-25 IgG/IgM Rapid Test Kit CE-IVD 450,00 18,00 Nantong Egens Bioten/a
1-360-K025 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test 

Cassette CE-IVD
425,00 17,00 Biomaxima S.A. n/a

52904 QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) 500,00 10,00 Qiagen n/a
52906 QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) 2 250,00 9,00 Qiagen n/a

S3102E Novel Coronavirus(2019-nCoV) 
Nucleic Acid Diagnostic Kit - 24 rxn 
CE-IVD

1 183,20 49,30 Sansure Biotech SLAN-96P, ABI7500, Life 
Technologies QuantStudio TM 
5, Roche Cobas 480, MA-6000

49,30

MBT-010B Virus Transport Medium CE-IVD 5,54 5,54 Miraclean n/a
52906 QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) 2 250,00 9,00 Qiagen n/a
PCR 5008/ 
PCR 5096

SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT - 
96 rxn CE-IVD

3 607,68 37,58 BioMaxima ABI 7300/ 7500/ QuantStudio; 
BioRAD CFX96; QIAGEN Rotor-
Gene; Roche cobas z480; 
Agilent Aria Mx; Bioneer 
Exicycler; DNA Tech DT-Prime

52,12

S12C Natch CS Fully Automated Nucleic 
Acid Extraction System (48/96 
wells)

120 000,00 Sansure Biotech n/a

S2003E Slan 96P Real Time PCR Systems (4 
fluorescent channels)

45 000,00 Sansure Biotech n/a

iPonatic Portable Rapid Molecular 
Diagnostic Workstation 

42 000,00 Sansure Biotech n/a

Natch CS робот + SLAN 96P PCR 
апарат + 1000 COVID-2019 теста, 
тампони и реагенти за 
екстракция, включен сервиз и 
обучение

200 000,00 200,00 Sansure Biotech n/a
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вземане на пробата

Екстракция на вирусна РНК

PCR диагностика на SARS-CoV2

Лабораторна автоматизация

PCR тест Sansure Biotech

PCR тест BioMaxima

Бързи тест за COVID-19 IgM/IgG антитела

Цена на тест с включена екстракция и тампон/среда

Цена на тест с включена екстракция и тампон/среда
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