
test immunochromatograficzny II generacji, zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO:  Panbio™ COVID-19 Ag Rapid
Test Device firmy Abbott                       
wysoka czułość (93,3%) i swoistość (99,4%) w stosunku do testu genetycznego RT-PCR
przeznaczony jest do wykrywania obecności antygenów koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli,  co jest
równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.
wynik przeprowadzonego testu antygenowego zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dzięki temu
pacjent ma dostęp do Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), składającego się z kodu QR i unikalnego identyfikatora, który
możesz pokazać, przekraczając granice. UCC jest zabezpieczony, łatwy do zweryfikowania, nieodpłatny, ważny we wszystkich
krajach UE, wydawany w języku narodowym i po angielsku.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, laboratoria diagnostyczne mają obowiązek wprowadzania do systemu
teleinformatycznego (EWP) wszystkie wyniki testów (pozytywne, negatywne, nierozstrzygające) bez względu na źródło
finansowania, zarówno w zakresie testów genetycznych (PCR) jak również antygenowych. 
Dzięki temu, wynik przeprowadzonego testu antygenowego zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). To
bezpłatne konto ma każdy, kto ma nadany nr PESEL. IKP udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub
planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.
Informacja o wyniku testu powinna pojawić się w IKP do 24 godzin od momentu pobrania materiału. Proszę uwzględnić tę
informację przy planowaniu terminu przeprowadzenia testu. Pacjent, który przy rejestracji podał polski numer telefonu,
powinien również otrzymać informację od rządowego portalu eZdrowie w postaci SMS z informacją, że wynik jest dostępny
w IKP. Papierowy, autoryzowany wydruk wyniku jest do odbioru w Rejestracji Laboratorium po ok. 1-1,5h od pobrania
wymazu - co więcej, jest to dokument, który NIE POSIADA kodu QR i nie jest równoznaczny z UCC (paszportem covidowym).

Minimum 2 godziny przed badaniem: nie jedz i nie pij !                                              
 Jeżeli jest to niemożliwe, przepłucz usta przegotowaną wodą, nie żuj gumy, nie płucz
jamy ustnej i nosa płynami odkażającymi, nie wydmuchuj nosa, nie myj zębów, nie
przyjmuj leków, zwłaszcza przeciwdrobnoustrojowych tabletek na gardło, maści i
aerozoli do nosa, nie pal papierosów. 
Dopóki nie uzyskasz wyników testu, zachowaj izolację oraz postaraj się nie
kontaktować z innymi ludźmi.

Wykonaj 
bez umawiania się!
SZYBKI TEST
ANTYGENOWY 
COVID-19

poniedziałek - piątek:                                                                             
sobota:                                     

Możliwe terminy badania to:

Koniecznie przeczytaj !

WYJEŻDZASZ ZA GRANICĘ 
 I POTRZEBUJESZ WYKONAĆ TEST ?

Jak się przygotować?

Koniecznie sprawdź aktualne obostrzenia na
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
Przed wykonaniem badania zapoznaj się z klauzulą informacyjną w Rejestracji Laboratorium lub na www.labnowytarg.pl

74 PLN74 PLN
Wynik w j. polskim:

100 PLN100 PLN

 
wynik w j.polskim + 

j. angielskim
lub niemieckim 

(do wyboru):w Laboratorium Analiz Lekarskich s.c. 
ul. Władysława Orkana 19, Nowy Targ

07:00 - 13:30                     
07:00 - 12:00

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

