


Działamy w ponad 
20 miastach Polski

Ponad 20 tys. 
pacjentów

uPacjenta to platforma oferująca domowe i firmowe badania 
krwi, konsultacje online oraz testy na COVID-19 z dojazdem do 
pacjenta.

Naszą misją jest popularyzacja profilaktycznych badań krwi 
i zwiększanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia.

Partnerzy

Ponad 17 tys. 
wykonanych badań





Test antygenowy
1. Test antygenowy -  szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do 

wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on przeznaczony do 
wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne 
objawy koronawirusa.

Badanie PCR
2. SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie wymazów z dróg oddechowych

Badania na przeciwciała - serologiczne (z krwi)
3. Przeciwciała SARS-CoV-2, półilościowo - przeciwciała IgA/IgM oraz IgG (młode i stare) 

półilościowo 
4. Przeciwciała SARS-CoV-2, test przesiewowy z potwierdzeniem (Roche)
5. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M, test przesiewowy (Roche) - określenie 

obecności przeciwciał IgG lub IgM (bez potwierdzenia metodą półilościową ani 
ilościową)

Ceny badań są ustalane indywidualnie w zależności od lokalizacji oraz liczby osób do pobrania.



Test antygenowy COVID-19 Ag
BIOCREDIT COVID-19 Ag to szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do 
wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on przeznaczony do 
wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają 
charakterystyczne objawy koronawirusa. Dzięki możliwości uzyskania wyniku w 
zaledwie kilkadziesiąt minut test jest stosowany jako szybkie narzędzie diagnostyczne, a 
jego skuteczność wynosi aż 90%.

W przypadku pacjentów bezobjawowych konieczne jest dodatkowe potwierdzenie 
wyniku wymazem RT-PCR.

O jego dodatnim wyniku świadczą charakterystyczne dwie kreski, które w przypadku 
obecności wirusa SARS-CoV-2 pojawiają się na płytce w ciągu 15-20 minut od 
umieszczenia na niej pobranego z nosogardzieli materiału.



SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR - badanie wymazu z dróg 
oddechowych
Badanie metodą RT-PCR jest testem genetycznym, który wykrywa zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2. Polega ono na pobraniu wymazu z gardła lub nosogardzieli, a średni czas 
oczekiwania na wynik trwa maksymalnie do czterech dni. 

Badanie przeznaczone jest dla pacjentów, którzy posiadają objawy infekcji takie jak 
duszności, kaszel czy gorączka oraz dla osób, które ich nie odnotowują, ale chcą 
wykluczyć obecność zakażenia.

Wymaz RT-PCR to jedyny test na SARS-CoV-2 rekomendowany przez Światową 
Organizację Zdrowia i wykazujący 99% skuteczności. Wykonanie wymazu polega na 
pobraniu materiału specjalną wymazówką z gardła lub nosogardzieli i trwa kilkanaście 
sekund.



Przeciwciała SARS-CoV-2, półilościowo - panel przeciwciał IgA/IgM oraz IgG 
Testy na przeciwciała koronawirusa z wykorzystaniem metody półilościowej 
wskazują stężenie przeciwciał w krwi pacjenta, dzięki czemu mają wysoką 
wartość diagnostyczną. Dzięki wykonaniu testów określających obecność 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w organizmie można stwierdzić, czy pacjent 
przeszedł już chorobę w sposób bezobjawowy (klasa IgG) czy może nadal jest 
zakażony (klasa IgM lub IgA). 

Dodatni wynik testów serologicznych powinno się potwierdzić badaniem 
genetycznym, wykonywanym metodą Real-Time PCR. 



Przeciwciała SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG, IgM test przesiewowy z potwierdzeniem 
(Roche)
Wykrywanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 bez podziału na klasy może odbywać się za pomocą 
automatycznej metody jakościowej z wykorzystaniem m.in. analizatora firmy Roche. Wówczas 
materiałem pobieranym do badania jest krew pacjenta pochodząca z żyły. Pacjent otrzymuje 
wynik z informacją, czy przeciwciała zostały wykryte. W przypadku otrzymania wyniku 
pozytywnego następuje potwierdzenie wyniku badaniem półilościowym w klasie IgM , natomiast 
w klasie IgG badaniem  ilościowym. Jest to test, który warto wykonać jako badanie przesiewowe 
większej liczby pacjentów, a także do okresowego monitorowania ich stanu epidemiologicznego. 

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,IgM, test przesiewowy (Roche) 
Test przesiewowy umożliwia wykrycie obecności przeciwciał IgG i IgM z krwi żylnej pacjenta bez 
rozróżnienia na klasy. Jest to test, który warto wykonać jako badanie przesiewowe większej 
liczby pacjentów, a także do okresowego monitorowania ich stanu epidemiologicznego. 



Specjalista korzysta ze sterylnych 
narzędzi jednorazowego użytku, 
dezynfekuje dłonie oraz skórę przed 
każdym pobraniem. W trakcie pobrania 
jest ubrany w kombinezon ochronny 
biologiczny, maseczkę FFP3 i przyłbicę. 
Posiada również jednorazowe rękawiczki 
oraz płyny dezynfekcyjne.

Nasi specjaliści są poinstruowani o 
zasadach bezpieczeństwa w związku z 
szerzeniem się epidemii. Posiadają 
również całkowity zakaz wykonywania 
badań krwi w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek niepokojących objawów 
typu katar, kaszel czy gorączka.

Przychodnie jako miejsce publiczne są 
siedliskiem bakterii i zarazków, które 
osadzają się na klamkach czy krzesłach. 
Zamawiając badanie krwi do siedziby 
firmy nie narażasz swoich pracowników 
na zakażenie, a dodatkowo możesz 
przebadać ich wszystkich w krótkim 
czasie.



Wybierz rodzaj badania, które chciałbyś 
przeprowadzić u swoich pracowników. 
Określ również wstępną liczbę 
pracowników do badania oraz wszelkie 
dodatkowe informacje, które pomogą 
nam w przygotowaniu oferty.
Następnie wyślij zapytanie.

Po przeanalizowaniu Twojej wiadomości 
skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia 
indywidualnej oferty. Weźmiemy pod 
uwagę płeć, wiek a także 
zapotrzebowanie pracowników i 
zaproponujemy dla nich pakiety.

Ustalamy z Tobą termin wizyty. W dzień 
akcji nasz specjalista przyjeżdża do firmy i 
pobiera materiał w ustalonych godzinach. 
Następnie wręcza każdemu 
pracownikowi specjalny numer zlecenia, 
który umożliwia mu sprawdzenie swoich 
wyników online.

Proces krok po kroku

1 2 3



badaniawfirmie@upacjenta.pl

22 120 18 80

upacjenta.pl/covid19Napisz lub zadzwoń do nas, opowiedz o swoich potrzebach, 
a przygotujemy dedykowaną ofertę dla Twojej firmy.

https://upacjenta.pl/covid19/badania-dla-firm-koronawirus

