
PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy 

v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím dodržujte tyto 

zásady:   

• termín odběru si rezervujte v rezervačním systému.  

• na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.  

• pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa dalším zájemcům, 

kteří ho mohou využít.  

• vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou kapacitu.  

• v prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická 

opatření,  zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.  

• při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.  

• mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace. Nastudujte si 

informace o průběhu odběru. 

 

JAK PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ NA SARS-CoV-2 (COVID-19) ? 

1. testování PCR metodou - přímý průkaz infekce virem SARS-CoV-2 
2. antigenní testy - stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 
3. testy na přítomnost protilátek v krvi - NYNÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY – VIZ NÍŽE 

1. Test na přímý průkaz infekce metodou PCR 

- testování se provádí metodou PCR ze vzorku získaného výtěrem z nosohltanu 
- na toto vyšetření lze přijít POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ přes objednací 

kalendář 
- testujeme pacienty s indikací od lékaře či hygienika a také samoplátce. 

Cena za vyšetření PCR pro samoplátce je 1660,- Kč 

- je za odběr a vyšetření vzorku a následné lékařské potvrzení 
- platba je možná pouze platební kartou přes platební terminál přímo v odběrovém 

místě 
 

Jak obdržíte svůj výsledek? 

- vyšetření metodou PCR provádíme 6 dní v týdnu a výsledek je k dispozici do 24 h od 
dodání do laboratoře  

- výsledek vyšetření obdržíte formou SMS 
- pokud žádáte o certifikát, oznamte  tuto skutečnost v odběrovém místě a nahlaste svůj 

email. Certifikát vydáváme v českém a anglickém jazyce.  

Vzhledem k častým chybám v udávání kontaktů, prosíme všechny pacienty, aby před 
odběrem provedli kontrolu svých kontaktů na žádance. V případě chybně vyplněných 
kontaktních údajů není v našich silách výsledek doručit. 



2. Antigenní testy ke stanovení přítomnosti antigenu viru 

- testování se provádí ze vzorku získaného výtěrem z nosohltanu. Na toto vyšetření lze 
přijít: 

• po předchozím objednání přes objednací kalendář  

• po telefonické domluvě s příslušným odběrovým místem (kontakty naleznete 
ZDE) 
 

3. Test na protilátky 

- testování na protilátky se provádí ze žilní krve a odhalí vám, zda jste v minulosti 
prodělali infekci COVID-19 

- odběry provádíme BEZ NUTNOSTI OBJEDNÁNÍ 
 

PRO VELKÝ ZÁJEM NABÍZÍME TEST NA PROTILÁTKY ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY 

a) SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, cena je  500,- Kč (test 400,- Kč + odběr 100,- Kč) 

o test je vhodný pro získání informace o onemocnění prodělaném v minulosti 
nebo po očkování 

o výsledek je schopen poskytnout informaci o vytvořených IgG protilátkách, 
které mohou mít ochranný účinek před budoucí infekcí 
 

b) SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA, IgM, IgG, cena je 1.300,- Kč 

o test je vhodný pro získání informace o podezření na probíhající nebo čerstvě 
odeznívající infekci a je doplňkem k PCR testu 

o pokud pacient tvoří protilátky, je výsledek schopen poskytnout informaci 
o případném stádiu onemocnění 

Test na protilátky lze podstoupit na našich stálých odběrových místech 

- naše laboratoř provozuje odběrová místa v Praze, Hostivicích, Ústí nad Labem, 
Litvínově a v Brandýse nad Labem 

- ZDE naleznete seznam našich odběrových míst včetně otvírací doby 

 


