
TESTE RÁPIDO COVID-19
RESULTADOS RÁPIDOS E CONFIÁVEIS



QUEM SOMOS

Atuamos no mercado há 29 anos. Nascemos com

foco para atuar na área Laboratorial e Hospitalar.

Ao longo dos anos construímos relações sólidas

com fornecedores, como: Siemens Healthcare,

Abbott, Beckman, Becton Dickinson, entre outras.

Atendemos hospitais, laboratórios de analises

clínicas, públicos e privados. Atuamos na grande

São Paulo, baixada Santista, litoral Norte e Sul, e os

vales do Ribeira e do Paraíba.



PREVENÇÃO E SEGURANÇA

NA SUA EMPRESA

A principal orientação para desacelerar a disseminação da

COVID-19 no Brasil e retomar a economia de forma segura é

aumentar a testagem da população.

Nós SYSLAB, com toda a nossa experiência, estamos

comercializando testes COVID-19 IgG / IgM e Ag (Antígeno),

que apresentam resultados rápidos, confiáveis, acessíveis e

de fácil aplicação.

Planeje conosco o retorno das atividades na sua empresa com

toda a segurança para seus colaboradores! Sua empresa

contará com a pronta entrega dos testes e todo o nosso

suporte técnico



POR QUE TESTE 
RÁPIDO?

Mais acessível, aplicação mais simples que a 

aplicação do PCR, e com resultado “na hora”. 

Com ele poderemos aumentar rapidamente a 

população testada, identificando quem teve

contato com o vírus, mesmo assintomáticos ou

com sintomas leves.



COVID-19 IgG e IgM

Indicado: de 7 à 8 dias após os 

sintomas.

Resultado: entre 10 à 20 minutos

IgG - Positivo: paciente teve infecção do vírus, média 

de 3 semanas antes, e possivelmente imunizado. 

Não há necessidade de isolamento. 

IgM - Positivo: paciente está ou esteve  infectado, o 

corpo ainda esta lutando contra o vírus

Deve ficar isolado por 14 dias. 



COVID-19 Ag 
(Antígeno)

Indicado: entre 2 à 7 dias dos sintomas.

Resultado: entre 10 à 30 minutos

AG - Positivo : paciente está  

infectado com o vírus e o corpo esta 

lutando contra a infeção 

Deve ficar isolado por 14 dias. 



 Possibilita diminuição da janela imunológica 
da COVID-19

 Ag: de 2 a 3 dias após início dos 
sintomas/infecção até 7 dias.

 IGG/IGM: a partir do 7/8 dia após início dos 
sintomas

TESTAGEM CONJUNTA 
ANTÍGENO + ANTICORPO



Proposta Comercial

Valores do IGG/IGM (somente kit fechado = 25 tt)

 Mínimo 25 à 100 testes = R$ 85,00

 de 125 à 1000 TESTES = R$ 75,00

 de 1025 à 5000 TESTES = R$ 65,00

Preços Especiais para grandes quantidades!

Valores do Antígeno (somente kit fechado = 25 tt)

 Mínimo 25 à 100 testes = R$ 145,00

 de 125 à 1000 TESTES = R$136,00

 de 1025 à 5000 TESTES = R$ 128,00

Preços Especiais para grandes quantidades!



Muito obrigado e Aguardamos 

seu contato!!

Mauro Estrela

Diretor Comercial

Contato: 11 5095-2700 / 1198538-5765

E-mailL: mauro@syslab-sp.com.br

Site: www.syslab-sp.com.br


