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VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK
NA COVID-19

VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK
NA COVID-19

Pro koho je vyšetření přítomnosti protilátek proti
viru (SARS-Cov-2) vhodné?

Pro koho je vyšetření přítomnosti protilátek proti
viru (SARS-Cov-2) vhodné?

• pro Vás, kteří chcete vědět, zda máte protilátky proti

• pro Vás, kteří chcete vědět, zda máte protilátky proti

Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické
příznaky onemocnění, ti musí kontaktovat svého ošetřujícího
lékaře! Protilátky proti virovému antigenu jsou průkazné od
začátku infekce, u většiny osob až po 14 dnech trvání nemoci

Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické
příznaky onemocnění, ti musí kontaktovat svého ošetřujícího
lékaře! Protilátky proti virovému antigenu jsou průkazné od
začátku infekce, u většiny osob až po 14 dnech trvání nemoci

• Cena testu: 580,- Kč včetně odběru

• Cena testu: 580,- Kč včetně odběru

Odběry provádíme pondělí a čtvrtek od 13:00 do
14:00 hodin.

Odběry provádíme pondělí a čtvrtek od 13:00 do
14:00 hodin.

Jak se připravit na odběr?

Jak se připravit na odběr?

• před odběrem pijte neslazené tekutiny, tak abyste byli dobře

• před odběrem pijte neslazené tekutiny, tak abyste byli dobře

Co si vzít s sebou na odběr?

Co si vzít s sebou na odběr?

• průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní

• průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo kartičku zdravotní

onemocnění Covid-19
• pro Vás, kteří si chcete ověřit, že jste onemocnění Covid-19
již prodělali (jasné příznaky, lehký průběh onemocnění)

hydratovaní (voda, neslazený čaj).

pojišťovny)

Předání výsledků:

onemocnění Covid-19
• pro Vás, kteří si chcete ověřit, že jste onemocnění Covid-19
již prodělali (jasné příznaky, lehký průběh onemocnění)

hydratovaní (voda, neslazený čaj).
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Předání výsledků:

• výsledky jsou dostupné nejpozději do 48 hodin od odběru

• výsledky jsou dostupné nejpozději do 48 hodin od odběru

Na vyšetření je nutné se objednat.

Na vyšetření je nutné se objednat.
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