


ANTIGEN TESTING SOLUTION 
 

VÍCE NEŽ TESTOVÁNÍ 

Testovací řešení ANTIGEN TESTING SOLUTION je postaveno na vzájemné 
spolupráci tří společností, jimiž jsou Rapasol CZ s.r.o., MM Testing s.r.o. 
(dodavatel zařízení a služeb) a Leading Technology s.r.o. (dodavatel AG testů). 
Řešení je v plné kooperaci s kvalifikovaným lékařským personálem a celá 
koncepce napomáhá k co možná největšímu zefektivnění celého procesu 
testování zaměstnanců. Cílem služby je úspora nákladů, času a zajištění 
bezpečnosti pracovního prostředí Vašich zaměstnanců. 

 

Zaměřujeme se na prodej antigenních testů, PCR testů a zároveň i na testování 
zaměstnanců společností, které v důsledku mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví, vedeném pod č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 
ze dne 1.3.2021, mají nařízené pravidelné testování svých zaměstnanců na 
přítomnost onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-
2. Společným cílem je  zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění. 

 

Naše komplexní služba je určena pro jednotlivce, společnosti, sportovní kluby, 
státní organizace, obecní úřady, školy a další subjekty. 



PRODEJ ANTIGENNÍCH TESTŮ 

• K dispozici pouze schválené typy AG (antigenní) testů 

• Nabídka slinových i výtěrových (ze přední i zadní části nosu) AG testů 

• Veškeré nabízené testy jsou aktuálně skladem, expedice během 24h 

• Výsledky testů jsou známy již za 10 - 15 minut od provedeného odběru 

• Negativní výsledek AG testu je platný po dobu 48 hodin 

• V případě zájmu taktéž možnost obstarání PCR testů 

ANTIGEN TESTING SOLUTION 

SCHVÁLENÉ AG TESTY NABÍZÍME JIŽ OD 60 Kč 
 
Hrazená refundace ze strany pojišťovny ve výši 60 Kč / test 



PRODEJ RESPIRÁTORŮ 

• K dispozici respirátory splňující filtrační třídu ochrany FFP2 a platné evropské normy 

• Respirátory bez výdechového ventilu 

• V bílé barvě, s uchycením za uši 

• Veškeré kusy jsou aktuálně skladem, expedice během 24h 

ANTIGEN TESTING SOLUTION 

RESPIRÁTORY FFP2 NABÍZÍME JIŽ OD 6,5 Kč 
 
Cena platná při odběru minimálního množství 2 500 ks 



• Testy prováděny prostřednictvím schválených typů AG (antigenních) testů 

• Služba prováděna za účasti kvalifikovaného personálu 

• Výsledky testů jsou známy již za 10 - 15 minut od provedeného odběru 

• Negativní výsledek AG testu je platný po dobu 48 hodin 

• V případě pozitivního výsledku je vzorek dále laboratorně testován metodou 

PCR testu, který je přesnější a jehož výsledek je znám v horizontu 24 - 48 hod. 

 

První termín testování je řešen individuálně dle složitosti projektu, nastavení 

odběrového místa, časového harmonogramu testování a dalších aspektů. 

ANTIGEN TESTING SOLUTION 

KOMPLEXNÍ SLUŽBA TESTOVÁNÍ 



Naše komplexní služba zahrnuje: 

 Dopravu našich zaměstnanců k uživateli 

 Založení a příprava testovacího stanoviště 

 Zajištění kvalifikovaného personálu 

 Odborná likvidace biologického odpadu 

 Zajištění koordinace a následné evidence 

 Potřebná administrativa vč. zápisu do systému pojišťovny 

ANTIGEN TESTING SOLUTION 

KOMPLEXNÍ SLUŽBA TESTOVÁNÍ 

Tato komplexní služba a AG testy jsou pro občany 
ČR a plátce zdravotního pojištění zcela ZDARMA 
 
Standardní cena služby 350,72 Kč / test 

 



Fotografie vyobrazuje standardní konfiguraci odběrového místa 

TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
MM TESTING 

Konfigurace zařízení je 
přizpůsobena každému projektu na 

míru dle prostorovému omezení, 
požadavkům schvalovacího orgánu 

a typu prováděného testování. 

 

Testovací zařízení je zpravidla 
umístěné ve venkovních prostorech 
na určeném místě, které odpovídá 
hygienickým a protipandemickým 

požadavkům. 

 

Poradenství při výběru místa je 
součástí nabízené služby. 



JSME PŘIPRAVENI NA VAŠÍ POPTÁVKU 
Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kdykoli kontaktovat 

Rapasol CZ s.r.o. 
Antonína Dvořáka 1330 
434 01 Most 
IČ: 07297980 
 
Web: www.rapasol.cz 
Tel: +420 606 669 699 
email: info@rapasol.cz 
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