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Test antygenowy jest szybkim przesiewowym, chromatograficznym testem 
immunochemicznym przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów 
wirusa SARS-CoV-2 w organizmie badanego. 

Badanie wykonywane jest metodą wymazu z nosogardzieli. Wykrycie obecności antygenów wirusa 

SARS-CoV-2 w wymazie jest równoważne z wykryciem obecności zakaźnych cząstek wirusa. Wynik 

badania dostępny jest w kilkadziesiąt minut.  

Dla kogo? 

Badanie powinno być wykonywane u osób, które: 

➢ obserwują u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję COVID-19 (np. gorączka, kaszel, 

duszności, utrata smaku i/lub węchu, osłabienie i przemęczenie), 

➢ miały kontakt z osobą, u której występują objawy choroby, lub u której potwierdzono zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2, 

➢ potrzebują potwierdzenia braku infekcji aby wrócić do pracy lub podróżować do krajów, które 

wymagają aktualnego wyniku testu (i które akceptują wyniki testów antygenowych), 

➢ mają kontakt z wieloma ludźmi ze względu na wykonywany zawód (np. nauczyciel, pracownik 

medyczny, opiekun w domu pomocy), 

Test potwierdza obecność w organizmie aktywnego wirusa SARS-CoV-2, czyli aktywną chorobę 

COVID-19 - możliwy jest jednak wynik fałszywie ujemny. 

Interpretacja wyników 

Dodatni wynik badania z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje na aktywną infekcję wirusem 

SARS-CoV-2, wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby.  

Wynik powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu 

epidemiologicznego. 

W uzasadnionych przypadkach wynik powinien zostać potwierdzony badaniem wykonywanym 

metodą RT-PCR. 

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

dokumencie -  Testy genetyczne_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, jednak 

sama realizacja badania wymaga wcześniejszego umówienia.  

➢ Przed realizacją badania należy obowiązkowo wypełnić dwa 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://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 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. Jeśli kupujesz badanie w Centrum Medycznym, termin realizacji badania 

ustalisz bezpośrednio w Recepcji.  

 

Przebieg badania: 

Badanie jest wykonywane w punktach pobrań zorganizowanych przy wybranych Centrach 

Medycznych POLMED, z zachowaniem wszelkich procedur gwarantujących bezpieczeństwo osoby 

badanej oraz personelu medycznego.  

➢ Badanie odbywa się poprzez pobranie materiału genetycznego z gardła lub nosogardzieli.  

➢ Badanie powinno być wykonane na czczo lub po upływie 3 godzin od ostatniego posiłku. 

Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, 

tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia, stosować donosowych kropli, maści i 

aerozoli.  

➢ Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

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

➢ Wynik badania otrzymasz SMS-em na numer podany w formularzu w kilkadziesiąt minut 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.  

 

UWAGI: 

1. W razie dodatniego wyniku testu, wymagane odrębnymi przepisami zgłoszenie jest przesyłane 

do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

2. Osoby wykonujące badania przed wyjazdem zagranicznym są zobowiązane  

samodzielnie zweryfikować, który rodzaj testu jest akceptowany w kraju,  

będącym celem ich podróży.  

3. Wykonując badania genetyczne (RT-PCR oraz antygenowe)  

należy uwzględnić ryzyko otrzymania wyniku niejednoznacznego  

(na podstawie testu nie udaje się ocenić wyniku badania).  

W takiej sytuacji może zaistnieć konieczność powtórzenia badania. 

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

 


