
Nová aplikace na firemní testování a rt-PCR testy ze slin – česká společnost Anygence 
pomáhá řešit současnou krizovou situaci s testováním zaměstnanců i jednotlivců 

(Praha, 18. března 2021) Pandemie COVID-19 v České republice se dotýká již každého, lidé jsou unavení, 
firmy musí narychlo řešit náročnou logistiku a administrativu testování zaměstnanců, a stresová zátěž 
narůstá. Ať řešíte problémy spojené s povinným testováním zaměstnanců nebo bezpečnost vaší 
rodiny, máme pro vás dobrou zprávu – a těch v současné době moc není. Česká bioanalytická firma 
Anygence, která provozuje velkokapacitní testovací centra v Praze, Brně a Ostravě, přichází s řešením, 
které ulehčuje firmám i jednotlivcům fungování v nynější krizi.   

Dobré zprávy jsou ve skutečnosti dvě, první pro firmy a druhá pro všechny: Firemní testování za vás 
vyřeší nová aplikace, kterou společnost Anygence vyvinula, a testování na COVID-19 už nemusí být tak 
nepříjemné. Dlouho očekávané revoluční rt-PCR testy ze slin jsou totiž konečně realitou, takže pokud 
patříte k těm, kteří už nechtějí absolvovat další stěr z nosohltanu (a nebo máte děti, které ho opravdu 
špatně snášejí), čtěte dál. 

Problémy, které s sebou nese povinnost opakovaně testovat zaměstnance a s tím spojená přeplněná 
odběrová místa, nejistá kvalita nakoupených antigenních testů, složité vykazování výsledků a evidence 
pro zdravotní pojišťovny, to vše usnadňuje komplexní řešení od společnosti Anygence pro malé i větší 
podniky. V rámci balíčku „anycare“ dostanou firmy praktické samoodběrové sady testů včetně nové 
registrační aplikace, která se postará o kompletní vedení evidence výsledků a reporting pro žádost o 
příspěvek na testování od zdravotní pojišťovny. 

Balíčky „anycare“ nabízejí 2 druhy testů: kvalitní antigenní testy pro rychlé testování a screening, a také 
revoluční samoodběrové sady pro certifikované rt-PCR testy ze slin. Ty se využívají v případě odhalení 
pozitivního výsledku antigenního testu na místě k jeho ověření a zasílají se k laboratornímu 
vyhodnocení metodou rt-PCR s výsledkem do 24 hodin. Metoda rt-PCR je v současnosti stále jedinou 
dostupnou metodou, jejíž výsledky umožňují spolehlivé a odpovědné rozhodování firem při běžném 
provozu i plánování. Společnosti získají objektivní informace o míře nákazy v týmu nebo celém podniku. 

Výhodou využití laboratorních testů ze slin je i to, že lidé nemusejí projít často nepříjemným stěrem z 
nosohltanu. Odběr si mohou provést sami na pracovišti metodou, kterou vyvinula česká společnost 
Diana Biotechnologies. Metoda dokáže odhalit virus již v rané bezpříznakové fázi a její citlivost je 
shodná s konvenčním PCR testem. „V pilotním provozu jsme ověřili citlivost testů. Výsledky jsou stejně 
spolehlivé, a dokonce umíme rozeznat i jednotlivé mutace viru SARS-CoV-2,” říká Kamil Řáda, ředitel 
Laboratorně diagnostického centra Prevedig, v jehož laboratořích se odebrané vzorky vyhodnocují. 

Součástí komplexního řešení „anycare“ je pak přístup do online aplikace, která usnadňuje 
zaměstnavatelům evidenci a prokazování průběhu a výsledku testování. „Díky unikátnímu systému 
dodáváme firmám jednotný přehled evidence a prokazování výsledků, včetně reportování pro zdravotní 
pojišťovny,” říká Michal Krobot, koordinátor produktu společnosti Anygence. Zároveň v případě 
pozitivního výsledku odpadá zaměstnavatelům práce s povinným hlášením pozitivních jedinců, protože 
i tento reporting aplikace zajišťuje. 

S revolučním testováním rt-PCR ze slin začaly společnosti Prevedig a Anygence již dříve v testovacím 
centru #safeside v Revoluční ulici v Praze. Metoda je k dispozici i v dalších odběrových místech 
Anygence, objednání probíhá online na https://scan.anygence.com/, kde si lidé mohou zvolit 
individuální termín i čas. Odběrové centrum v Revoluční 30 je otevřeno ve všední dny od 8:00 do 17:00 
hodin, v sobotu od 9:00 do 13:00. Výsledky rt-PCR testu ze slin dostanou klienti nejpozději do 24 
hodin prostřednictvím sms i emailu. V případě zájmu obdrží i potvrzení pro vycestování. O nové testy je 
obrovský zájem ze strany veřejnosti, firem i státních institucí. Unikátní metoda s jednoduchým  
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samoodběrem totiž zjednodušuje testování a také zmírňuje obavy, které někteří lidé mají kvůli 
nepříjemnému a někdy i bolestivému stěru z nosohltanu. Velmi také usnadňuje testování dětí, které 
doposud představovalo zátěžovou situaci jak pro ně samotné, tak pro rodiče.  

Anygence 

Společnost Anygence ze skupiny Inferity se zaměřuje především na vývoj produktů pro moderní a zcela 
individualizovanou zdravotní péči. Dlouhodobým posláním společnosti je demokratizace zdravotní 
péče a zajišťování plošné dostupnosti nejmodernějších diagnostických technologií pacientům, ale také 
zdravé populaci. Společnost v rámci širší skupiny provádí vlastní výzkum, vývoj a aplikace 
deterministické umělé inteligence v oblasti lékařské diagnostiky. V současné době provozuje 
velkokapacitní testovací centra v Praze, Brně a Ostravě. 

Více o testování zaměstnanců na http://anygence.com/testovani_zamestnancu 

  

Kontakt pro média:  
Tereza Michovská / PR 
tel.: 603 912 063  
email: tereza.michovska@anygence.com
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