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Kvalitní sérologický test z žilní krve 
s vysokou vypovídací hodnotou

Je pro vás test vhodný?  

máte-li podezření, že jste prodělali nákazu covid-19 
s malými či žádnými příznaky tohoto onemocnění

končíte 14denní karanténu, jste bez zdravotních potíží 
a chcete se ujistit, že jste onemocnění neprodělali

Odběr v pracovní dny od 9:30 hodin
Odběry na protilátky covid-19 provádíme ve většině našich 97 odběrových 

míst v pracovní dny od 9:30 hodin. Platnou provozní dobu, a zda na vámi 

zvoleném odběrovém místě vyšetření nabízíme, si však prosím předem 

ověřte na www.aeskulab.cz. 

Výsledky jsou k dispozici do 48 hodin po odběru krve. 

Obdržíte zabezpečeným emailem na adresu, kterou uvedete 

při odběru, nebo vám je sdělíme telefonicky po ověření hesla. 

Jak se na odběr krve připravit? 
Jedná se o odběr žilní krve, který není třeba provádět na 

lačno. Před odběrem je vhodné pít neslazené tekutiny 

(čaj, vodu) pro dobrou hydrataci a hladký průběh odběru. 

Předání výsledků

Interpretace výsledků – co test ukáže?

IgG POZITIVNÍ

IgG protilátky přítomny, jedná se o stav 

po prodělané infekci. 

Výsledkový  protokol neslouží jako doklad 

o bezinfekčnosti.

IgG HRANIČNÍ

Nejasný výsledek, test je vhodné 

zopakovat za 1–2 týdny.

IgG NEGATIVNÍ

Získaný výsledek nesvědčí o prodělání infekce. Protilátky IgG se tvoří za 2–3 týdny od prvních 

klinických příznaků onemocnění. Pokud nebyla tato lhůta dodržena, zopakujte prosím test 

s delším časovým odstupem, jelikož protilátky IgG nejsou u infikovaných pacientů přítomny 

během inkubační doby a v počátečním stadiu infekce. 

Výsledkový protokol neslouží jako doklad o bezinfekčnosti.

Test není určen pro nemocné s příznaky infekce, takový klient nebude odebrán

Cena testu včetně odběru

připravte si prosím přesnou částku v hotovosti

prodělali jste v předchozích měsících zánět horních cest dýchacích 
nebo jste měli krátkodobé příznaky virového onemocnění

Odběry na protilátky covid-19 provádíme ve většině našich 97 odběrových 

míst denně od 9:30 hodin, platnou provozní dobu daného odběrového 

místa si však prosím vždy ověřte na www.aeskulab.cz.

500,- Kč včetně DPH




