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Testy molekularne bioMérieux skutecznie wykrywają  
wariant Omicron wirusa SARS-CoV-2 

 
Marcy l'Etoile, 1 grudnia 2021 r. - Ze względu na nieustannie rosnącą liczbę przypadków infekcji 
wariantem Omicron wirusa SARS-CoV-2 (B. 1.1. 529), istnieje wiele obaw dotyczących zdolności testów 
diagnostycznych do skutecznego wykrywania tej, posiadającej wiele mutacji, postaci wirusa COVID-19. 

Od początku pandemii zespoły badawczo-rozwojowe firmy bioMérieux ściśle monitorowały pojawienie 
się każdego niepokojącego wariantu wirusa COVID-19 i systematycznie przeprowadzały dogłębne 
analizy in silico. 

Analizy te pozwalają nam potwierdzić, że obecnie nasze testy molekularne BIOFIRE® i ARGENE® 
skutecznie amplifikują i wykrywają zakażenie wariantem Omicron wirusa SARS-CoV-2 
z niezmienionymi parametrami jakościowymi. 

Od samego początku pandemii firma bioMérieux była bardzo zaangażowana w sprostanie wyzwaniom, 
jakie dla zdrowia publicznego stanowią infekcje COVID-19. Z największą uwagą śledzimy rozwój 
pandemii oraz stanu wiedzy naukowej na temat wirusa i nieustannie pracujemy nad określeniem 
kierunku rozwoju testów diagnostycznych, by były w stanie sprostać przyszłym potrzebom służby 
zdrowia. 

 
O BIOMÉRIEUX 
Pionierska diagnostyka 
bioMérieux jest światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in vitro już od ponad 55 lat. Firma jest 
obecna w 44 krajach i obsługuje ponad 160 krajów dzięki rozległej sieci dystrybutorów. W 2020 roku 
przychody firmy osiągnęły 3,1 mld Euro, z czego ponad 90% pochodziło ze sprzedaży poza terenem 
Francji. 

bioMérieux oferuje rozwiązania diagnostyczne (systemy, odczynniki, oprogramowanie i usługi) 
umożliwiające identyfikację patogenów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń w celu poprawy stanu 
zdrowia pacjentów i zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Produkty firmy wykorzystywane są 
głównie do diagnozowania chorób zakaźnych. Są również wykorzystywane do wykrywania 
mikroorganizmów w produktach rolno-spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych. 

 
bioMérieux jest notowana na giełdzie papierów wartościowych Euronext w Paryżu. 
Symbol: BIM - Kod ISIN: FR0013280286  
Reuters: BIOX.PA/Bloomberg: BIM.FP 

 

Strona korporacyjna: www.biomerieux.com.    
 
INFORMACJE KONTAKTOWE: 

Kontakty z inwestorami  
bioMérieux 
Franck Admant 
Tel.: +33 (0)4 78 87 20 00 
investor.relations@biomerieux.com 

Kontakty z mediami 
bioMérieux 
Romain Duchez 
Tel.: +33 (0)4 78 87 21 99 
media@biomerieux.com 

Image Sept  
Laurence Heilbronn  
Tel.: + 33 1 53 70 74 64  
lheilbronn@image7.fr 
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