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Test na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 jest 
szybkim testem płytkowym (produkt: Core COVID-19 IgM/IgG Ab Test). 

Szybki test serologiczny wykrywa we krwi obecność i rodzaj przeciwciał (IgM i IgG) wytworzonych 

przez układ immunologiczny człowieka zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2.  

Dla kogo? 

Badanie zalecane osobom, które co najmniej w okresie od pięciu do kilkunastu dni i więcej przed 

badaniem: miały objawy infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych lub miały kontakt z osobą 

zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub przebywały w rejonie licznych zachorowań 

na COVID-19. Test nie służy wczesnemu wykrywaniu zakażenia koronawirusem, ponieważ we 

wczesnym okresie zakażenia może być negatywny.  

Wiarygodność testu 

Test wykrywa obecność przeciwciał, a nie wirusa. Jego czułość wynosi - zgodnie z danymi 

producenta 94%, zaś swoistość 100%. Badania dotyczące zjawisk immunologicznych  

w zakażeniach SARS-CoV-2 są w toku. W największym z opublikowanych do dziś badań, 

obejmującym 173 chorych, mediana czasu do pojawienia się przeciwciał klasy IgM wynosiła 12 dni, 

a klasy IgG - 14 dni. W pierwszych 7 dniach choroby przeciwciała stwierdzono u <40% pacjentów, 

a po 15 dniach przeciwciała klasy IgM wykryto u 94,3% pacjentów, a klasy IgG u 79,8% chorych 

(źródło https://www.medrxiv.org/). 

Interpretacja wyników 

Negatywny wynik testu (brak przeciwciał przeciwko koronawirusowi) może oznaczać brak zakażenia 

koronawirusem ale również wczesny jego okres (kilka - kilkanaście dni).  

Pozytywny wynik testu nie musi oznaczać, że jest to wynik "zły" - może oznaczać aktywne zakażenie 

lub zakażenie przebyte i nabytą odporność.  

Pozytywny wynik testu stanowi wskazanie do wykonania badania weryfikującego obecność 

materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie pobranej metodą wymazu 

z górnych dróg oddechowych (test molekularny - badanie RT-PCR). 

Szczegóły interpretacji wyników oraz zalecenia dla każdego z wyników są dostępne w odrębnym 

dokumencie -  Testy serologiczne_arkusz interpretacji wyników i zaleceń.  

Jak przebiega proces zakupu badania? 

➢ Kup badanie i dokonaj płatności za pośrednictwem platformy internetowej www.polmed.pl 

lub dedykowanego numeru telefonu 58 355-77-44. Dodatkową korzyścią zakupu on-line jest 

dostęp do Portalu Pacjenta POLMED. 

➢ Zakupu możesz również dokonać bezpośrednio w Recepcji Centrum Medycznego, w którym 

chcesz wykonać badanie. 

➢ Przed realizacją badania należy obowiązkowo wypełnić interaktywne formularze zawierające 

informacje i zgody niezbędne dla wykonania badania.  

➢ Rekomendujemy  pobranie formularzy ze strony internetowej (https://polmed.pl/pakiety-
indywidualne/test-na-obecnosc-przeciwcia-przeciwko-koronawirusowi-sars-cov-2/), 
zapisanie i wypełnienie ich na komputerze (w formacie PDF), a następnie przesłanie poprzez 

Portal Pacjenta (dostęp do Portalu Pacjenta jest bezpłatny - należy wybrać w menu pozycję: 

Wyślij dokumentację medyczną). 

Upewnij się, że wszystkie niezbędne pola są wypełnione! Przesłane pliki wydrukujemy 

dla Ciebie – podpiszesz je przychodząc na badanie. 

https://www.medrxiv.org/
https://polmed.pl/pakiety-indywidualne/test-na-obecnosc-przeciwcia-przeciwko-koronawirusowi-sars-cov-2/
tel://+48583557744/
https://polmed.pl/pakiety-indywidualne/test-na-obecnosc-przeciwcia-przeciwko-koronawirusowi-sars-cov-2/
https://polmed.pl/pakiety-indywidualne/test-na-obecnosc-przeciwcia-przeciwko-koronawirusowi-sars-cov-2/
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➢ W przypadku dokonywania zakupu bezpośrednio w Centrum Medycznym POLMED, 

wszystkie niezbędne formularze możesz wypełnienić na miejscu.  

➢ Jeśli kupujesz badanie on-line lub poprzez infolinię, po dokonaniu zakupu i przesłaniu 

wypełnionych formularzy, zadzwoni do Ciebie nasz konsultant i umówi Cię podając dokładną 

godzinę badania.  

 

Przebieg badania: 

Badanie jest wykonywane w wyłącznie do tego celu przygotowanym miejscu, gwarantującym 

bezpieczeństwo osoby badanej oraz personelu medycznego odpowiednio przeszkolonego 

i zabezpieczonego w środki ochrony indywidualnej. Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę aby 

uniknąć oczekiwania w kolejce. 

Nie spóźnij się! Spóźnienie może skutkować przesunięciem badania na dalszy termin.  

➢ Do badania nie trzeba być na czczo. 

➢ Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

➢ Po weryfikacji tożsamości i podpisaniu dokumentów zostaniesz dopuszczony do badania. 

➢ Badanie odbywa się poprzez nakłucie opuszki palca, pobranie krwi jednorazową pipetą 

i umieszczenie kropli krwi na płytce testowej.  

➢ Po badaniu otrzymujesz arkusz interpretacji wyników i zaleceń - nie czekasz na wynik 

badania w punkcie pobrań. 

➢ Wynik badania otrzymasz SMS-em na numer podany w formularzu w terminie maksymalnie 

pół godziny od wykonania badania. Dokument z wynikiem badania będziesz mógł pobrać 

z Portalu Pacjenta w terminie do 6 godzin od wykonania badania. 

 

Postępuj zgodnie z wytycznymi w arkuszu  
interpretacji wyników i zaleceń.  

 
 

UWAGA: 

W razie pozytywnego wyniku testu, wymagane odrębnymi przepisami zgłoszenie  

jest wysyłane do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 
 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań  
prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum  
Obsługi Pacjenta POLMED:  
58 775 95 99 lub 801 033 200 (z tel. stacjonarnych). 

 


