
TESTY                                          TESTY 
ANTYGENOWE               SEROLOGICZNE 
 
 

W ZOZ Nr 2 w Rzeszowie można wykonać szybki , przesiewowy test przeznaczony do wykrywania 
obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z  nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem  
w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test jest dopuszczony przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) w diagnostyce koronawirusa.   

Kiedy wykonać badanie? 
Testu antygenowy najlepiej wykonać początkowym etapie choroby - do 5-7 dni, od pojawienia się objawów 
wskazujących na COVID-19, ponieważ dochodzi wówczas do intensywnego namnażania się wirusa. 
Gdzie wykonać badanie? 
Test antygenowy można wykonać w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Rzeszowie przy ul. Fredry 
9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.00. Do badania nie jest wymagane skierowanie ani 
wcześniejsze przygotowanie. 
Wyniki 
Ogromną zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, który jest znacznie krótszy (max do 30 minut) 
od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny). Badanie antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 
pozwala na szybką identyfikację osób zakażonych w krótkim czasie. Jeżeli wynik jest dodatni, oznacza  
to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a występowały objawy 
koronawirusa, należy skontaktować się z lekarzem.  
 
Cena promocyjna testu wynosi 80 zł.  
Promocja obowiązuje do 31.03.2021 r. 
 
Oferujemy również wynik testu w języku angielskim. Wynik wpisywany jest do EWP (Ewidencji Wjazdów  
do Polski).Ujemny wynik testu w języku angielskim może zostać  wykorzystany przez pracowników przy 
przekraczaniu granicy lub okazany pracodawcy. Posiadanie ujemnego wyniku w języku angielskim może 
również pozwolić  na przekroczenie granicy  i unikniecie 2 tygodniowej kwarantanny w zależności  
od aktualnych regulacji w poszczególnych krajach. 
 
Cena testu z wynikiem w języku angielskim : 90,00 zł. 

Jeśli przechodziłeś już infekcje wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt 
 z wirusem lub zostałeś zaszczepiony - możesz sprawdzić poziom przeciwciał przeciwko Sars -CoV-2 w 
klasie IgG. Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji. Badanie wykonuje się w celu 
sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-
19.Obecność przeciwciał wskazuje na odpowiedź układu immunologicznego na patogen i świadczy o 
przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie 11 – 14 dni  
od wystąpienia objawów choroby.  
W celu zbadania odporności po szczepieniu należy wykonać test serologiczny SARS-Cov-2 IgG metodą 
ilościową. Wykonanie badania zalecane jest 14 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki. 



Materiałem do badania jest krew żylna. Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Są to badania 
odpłatne, które można wykonać : 

• Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów: pon. – pt., w godz. 7.15 – 11.00  
• Przychodnia Rejonowa nr 3 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 194 
• Przychodnia Rejonowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 5 
• Przychodnia Rejonowa w Boguchwale, ul. ks. Stanisława Żytkiewicza 2 
• Przychodnia Rejonowa w Dynowie, ul. ks. Ożoga 32 
• Przychodnia Rejonowa w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17 
• Przychodnia Rejonowa w Sokołowie Młp., ul. Tysiąclecia 4 
• Przychodnia Rejonowa w Tyczynie, ul. Rynek 10 
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielniku, Chmielnik 50A 
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Hyżnem, Hyżne 104 
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubeni, Lubenia 374 
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Krasnem, Krasne 944 
 
Ceny testów serologicznych: 
Przeciwciała SARS-COV-2 IgG   metoda  jakościowa 100,00 zł 
Przeciwciała SARS-COV-2 IgG   metoda  ilościowa  110,00 zł 
 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
Przychodnia Specjalistyczna - Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie 
tel. 17 86 13 609 


