OKBH
nad Pernštejnem
s.r.o.
TestBystřice
na protilátky
Covid-19
Test na protilátky Covid-19
Proč si nechat udělat test na protilátky?
Prozradí vám, jestli má váš organismus protilátky proti viru (SARS-Cov-2).
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K této infekci mohlo dojít bez jakýchkoli příznaků, nebo s mírnými příznaky, které
jste nemuseli považovat za významné.

Co test odhalí?
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na základě měření výskytu protilátek
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IgG poukazuje na dříve prodělanou infekci.
Test na základě měření výskytu protilátek
Test na protilátky je určen pouze pro samoplátce.
IgG poukazuje na dříve prodělanou infekci.
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Test na protilátky je určen pouze pro samoplátce.
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Kdy se nechat testovat?
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Zjištění protilátek IgG

580 Kč

Vyšetření

Cena

Zjištění protilátek IgG

580 Kč

Vyšetření se provádí v pondělí a čtvrtek od 13:00 do14:00 hod.
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Na test je nutné se objednat mob.: 604 725 502

Jak se dozvíte výsledek?
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