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Panel przeciwciał (półilościowy) jest badaniem serologicznym polegającym na 
identyfikacji przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla wirusa SARS-CoV-2.  

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej, a analiza próbek odbywa się w nowoczesnym 

automatycznym analizatorze immunochemicznym. Wynik badania dostępny jest w terminie 2-3 dni. 

Z jednej próbki oznaczane są przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w dwóch 

klasach: IgM i IgG. Test pokazuje rodzaje przeciwciał obecnych we krwi oraz w jakim stężeniu 

występują.  

Badanie realizowane jest we współpracy z siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. 

Dla kogo? 

Badanie powinno być wykonywane: 

➢ w dowolnym momencie - u osób, które nie wykazują objawów klinicznych COVID-19, 

➢ po 14 dniach – u osób, u których wystąpiły pierwsze objawy wskazujące na infekcję COVID-19, 

➢ po 14 dniach – u osób, które miały kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2. 

Badanie nie jest przeznaczone dla osób, u których występują objawy kliniczne choroby COVID-19. 

Test nie potwierdza ani nie wyklucza obecności w organizmie aktywnego wirusa SARS-CoV-2. 

Interpretacja wyników 

Negatywny wynik testu (brak przeciwciał przeciwko koronawirusowi w obu klasach) oznacza 

prawdopodobny brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy 

jednak o braku infekcji w chwili badania. 

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, 

może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie 

badania weryfikującego obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 

w wydzielinie pobranej metodą wymazu z górnych dróg oddechowych (test molekularny - badanie 

RT-PCR) – w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19. 

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM) sugeruje, że 

infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim 

przypadku, może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję. 

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 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). 

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

dla Ciebie – podpiszesz je przychodząc na badanie. 

➢ W przypadku dokonywania zakupu bezpośrednio w Centrum Medycznym POLMED, 

wszystkie niezbędne formularze możesz wypełnić 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 gabinecie zabiegowym Centrum Medycznego POLMED 

z zachowaniem wszelkich procedur gwarantujących bezpieczeństwo osoby badanej oraz personelu 

medycznego.  

➢ 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 pobranie krwi żylnej.  

➢ Wynik badania będzie dostępny w terminie 2-3 dni w Portalu Pacjenta. Jeśli nie masz konta 

w Portalu Pacjenta, wynik będzie do pobrania w zakładce „Wyniki badań” na stronie 

www.polmed.pl. Hasło dostępu do badania otrzymasz w recepcji  Centrum Medycznego. 

 

Postępuj zgodnie z wytycznymi w arkuszu  
interpretacji wyników i zaleceń.  

 
 

UWAGA: 

W razie pozytywnego wyniku testu, wymagane odrębnymi przepisami zgłoszenie  

jest przesyłane 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). 

 

http://www.polmed.pl/

