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TLAČOVÁ SPRÁVA

Spoločnosť CEWE daruje Slovensku tisíc testov na COVID-19
Spoločnosť CEWE, popredný výrobca fotoproduktov, daruje Slovensku vďaka svojim zákazníkom
tisíc testov MultiplexDX na diagnostiku ochorenia COVID-19. Práve testovanie a sledovanie ľudí
s ochorením COVID-19 je podľa Pavla Čekana, zakladateľa MultiplexDX, kľúčové pre zvrátenie
vývoja nárastu ochorenia na Slovensku.
Súčasný vývoj nárastu počtu ľudí s ochorením COVID-19 jasne potvrdzuje nevyhnutnosť
masívneho testovania. Vďaka daru spoločnosti CEWE bude môcť MultiplexDX poskytnúť
slovenským laboratóriám približne tisíc RT-PCR testov na ochorenie COVID-19. „Testovanie
a sledovanie ľudí s COVID-19 je základ, ako dostať šírenie ochorenia pod kontrolu. Tisíc testov
v praxi znamená desiatky, a možno aj stovky, ľudí, ktorých ochránime pred nakazením sa vďaka
včasnej a presnej diagnostike tých, ktorí už COVID-19 majú,“ vysvetľuje P. Čekan.
Spoločnosť CEWE, popredný výrobca fotoproduktov a predajca fototechniky, sa rozhodla už na jar
v rámci svojich možností prispieť k boju s ochorením COVID-19. Aj preto sa podľa Miloša
Zámečníka, obchodného riaditeľa CEWE, rozhodli spustiť akciu, ktorej cieľom bolo prispieť k boju
s touto pandémiou. „Z každej fotografie, či už ide o fotky vyrobené v laboratóriách CEWE alebo
vytlačené na CEWE foto-staniciach v mesiacoch máj a jún 2020, sme sa rozhodli darovať 1 cent na
vývoj testov realizovaných firmou MultiplexDX. Celkovo tak bola vyzbieraná suma 6 583 eur,“
dodáva M. Zámečník.
Tím MultiplexDX pokračuje v ďalšom vývoji, validácii a výrobe diagnostických testov pre
infekčné ochorenia spôsobené vírusmi, v súčasnej dobe najmä vírusu SARS-CoV-2. Spoločnosť sa
okrem toho venuje aj vývoju inovatívnych diagnostických testov na onkologické ochorenia ako sú
rakovina prsníka, neurodegeneratívne rakovinové ochorenia, rakovina kože a pod.
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