
Typy testov
MOLEKULÁRNY TEST

PCR
TEST NA PROTILÁTKY ANTIGÉNOVÝ TEST

Molekulárny test detekuje genetický
materiál (vírusovú RNA) z vírusu 
 SARS-CoV-2.

Test detekuje molekuly protilátok,
IgM a IgG vytvorené imunitnou reakciou  
pri infekcii COVID-19.

Detekuje antigén – proteínový obal
vírusovej častice SARS-CoV-2.

Spôsob odberu
vzorky 

 

 

Výter z nosohltanu. Odber žilovej alebo kapilárnej krvi. Výter z nosohltanu.

Výsledok testu

 

 

Rad chemických reakcií kopíruje
vírusový genetický materiál. Pokiaľ 
nie ste infikovaný, nebude vo výsledku
zachytená žiadna kópia vírusového
materiálu.

Test meria, či si organizmus vytvoril
ochranné protilátky proti vírusu 
SARS-CoV-2. 

Protilátky naviazané na testovaciu 
doštičku detekujú chemický 
fragment vírusu.

Čo test hovorí Či ste teraz infikovaný. Test je pozitívny
aj u bezpríznakových nosičov.

K čomu test slúži Test umožní nasadenie liečby infikovanej
osobe a dohľadaniu ďalších 
potenciálnych prípadov infekcie.

Identifikuje osoby, ktoré môžu mať
imunitu proti vírusu SARS-CoV-2
a ich protilátky by mohli byť použité
k liečbe pacientov s COVID-19.

 
 

Orientačný rýchly test. Dá sa urobiť 
v ordinácii lekára, výsledok je známy 
do 15 minút.

-

Obmedzenie Nie je jasné, či protilátky poskytujú 
ochranu pre vírusom COVID-19, ako 
dlho imunita pretrváva alebo aká 
úroveň a druh protilátkovej odpovede
má ochranný účinok.

Negatívny výsledok testu 
nezaručuje neprítomnosť infekcie. 
Nie je tak presný ako molekulárny
test PCR.

POROVNANIE TYPOV TESTOV
NA COVID-19
Na aké otázky Vám testy odpovedia, na aké nie 
a ako čítať ich výsledky.

Či ste boli infikovaný v minulosti. Či ste teraz infikovaný. Test je menej 
presný v porovnaní s PCR metódou.



Typy testov
PCR

Cena jedného 
vyšetrenia

 

CENY TESTOV  
NA COVID-19

KTORÝ TEST PODSTÚPIŤ?
Výber testu sa odvíja od fázy ochorenia, v ktorej sa práve nachádzate. Pomôže Vám tento graf.

Zdroj: https://americaser.com/covid19/

www.agellab.sk
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Počet dní od nástupu príznakov

Antigén

RT-PCR

IgG - protilátky

IgM - protilátky

Antigénový test:
pozitívny

PCR test: pozitívny

Test na protilátky IgM: pozitívny

Test na protilátky IgG: pozitívny

MOLEKULÁRNY TEST
TEST NA PROTILÁTKY ANTIGÉNOVÝ TEST

35 €
vrátane nákladov na výjazdový

tím a ochranné pomôcky

65 €
vrátane výsledku v 4 jazykových

mutáciách a certifikátu o bezinfekčnosti
v anglicko-ruskom jazyku

35 €

základný panel 
IgG - IgM

48 €

rozšírený panel
IgG - IgA - IgM 

PCR


