PROVES COVID-19

Al nostre centre podem oferir-li la realització de proves orientades a la detecció de la
Covid-19 i a la identificació d’anticossos contra el SARS-CoV-2.

¿Quin tipus de proves oferim?
-

Detecció del virus mitjançant PCR exsudat nasofaringe.
Test ràpid d’ antígens.
Proves serològiques (detecció d’anticossos): Serologia IgM/IgG

PCR: Exsudat nasofaringe.
-

-

Preu: 95€
Tipus de resultats:
o Positiu: Confirma la detecció del virus en el moment exacte de la realització
de la prova amb el nivell màxim de fiabilitat. *En cas que el resultat sigui
positiu, contacti immediatament amb el seu metge.
o Negatiu: No sempre significa absència del virus ja que depèn de la càrrega
viral de la mostra. *En cas que el resultat sigui negatiu, però presenti
simptomatologia, recomanem consulti amb el seu metge..
Recollida de la mostra: Mitjançant exsudat nasofaringe.
Termini d’entrega: 24/48h des de la recepció de la mostra al laboratori.

Test Ràpid d’Antígens (Panbio Covid-19 d’ Abbott)
-

Preu: 40€
Tipus de resultats: permet donar un diagnòstic ràpid als pacients que presentin
una elevada càrrega viral. L’ús d’aquesta prova està indicada als primers dies
d’infecció i per persones simptomàtiques.
o

o

-

POSITIU: Confirma la detecció del virus en el moment exacte de la
realització de la prova amb el nivell màxim de fiabilitat. *En cas de que el
resultat sigui positiu, contacte immediatament amb el seu metge.
NEGATIU: Confirma la no detecció del virus, perquè realment és negatiu o
perquè es tingui càrrega viral baixa. *En cas que el resultat sigui negatiu,
però es presenti simptomatologia es recomanable realitzar-se una prova RTPCR.

Recollida de la mostra: Mitjançant exsudat nasofaringe.
Termini d’entrega: 20 minuts després de la recollida de la mostra.

Serologia IgG/IgM (Detecció d’anticossos)

-

-

Preu: 60€
Tipus de resultats: El test serològic d’ anticossos consisteix en una prova amb
mostra de sang per la detecció de la quantitat d’anticossos que hi ha a l’organisme
del pacient. Es tracta d’ un test eficaç per estudiar la resposta immunitària que el
cos del pacient està tenint davant el virus. El nostre cos genera aquests anticossos
per defensar-se de la intromissió del virus. Amb aquests test es detecta
específicament la IgM i la IgG davant el SARS-Cov-2 amb la mostra abans
mencionada. Amb ella sabrem si s’ha passat la infecció o per el contrari no l’ ha
tingut.
Recollida de la mostra: Extracció de sang.
Termini d’entrega: 2-3 dies hàbils.

