
Komplexná ponuka preventívnych vyšetrení 
zamestnancov na ochorenie COVID-19

1. Potvrdenie prítomnosti vírusu - Vyšetrenie RT-PCR z výteru hltana a nosohltana

Realizácia testovania

• Výjazd mobilného odberového tímu Medirex do priestorov firmy (nad 25 zamestnancov).
• Testovanie prostredníctvom objednania sa do Medirex „drive-through“ systému v odberových miestach  

(do 25 zamestnancov).
• Špeciálny výjazd do 24 hod. od zadania požiadavky (cena dohodou).

  Cena testu: 60 €/vyšetrenie (zahŕňa všetky náklady testovania).

• Poskytnutie výsledkov: do 48 hod. od dodania vzorky do laboratória (SMS/e-mail).
• Informácie o podmienkach testovania  (príprava priestoru, pokyny pre zamestnancov, zoznamy zamestnancov a pod.)
 – Natália Čierniková (natalia.ciernikova@medirexgroup.sk , +421 0918 321 025).

* periférna krv:  odber zo žily v lakťovej jamke, nie je potrebné robiť odber nalačno 

2. Potvrdenie fázy ochorenia a prekonané ochorenie –  Vyšetrenie protilátok z periférnej* krvi

A) Fáza ochorenia COVID-19 (vyšetrenie hladiny protilátok tried IgA, IgM, IgG) – zamerané na vyšetrenie 
akútnej fázy infekcie a na potvrdenie prekonanej infekcie.

 Cena testu: 50 €/vyšetrenie

B) Prekonané ochorenie COVID-19 (vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG) –  zamerané na potvrdenie 
prekonanej infekcie.

  
Cena testu: 30 €/vyšetrenie



Diagnostika ochorenia COVID-19 podľa fáz infekcie:

•  3. – 7. deň po kontakte s infekciou: metóda RT-PCR, odber: výter z hltana a nosohltana
•  7. – 15. deň po kontakte s infekciou: 
 - kombinácia vyšetrení metódou RT-PCR a vyšetrenia protilátok
 - definitívne potvrdenie infekcie je vždy vykonané metódou RT-PCR z výteru
•  15 a viac dní po kontakte s infekciou:
 -  vyšetrenie protilátok
 -  v prípade pozitívneho výsledku  vyšetrenia IgA/IgM je potrebné vykonať aj vyšetrenie RT-PCR  

 z výteru na potvrdenie infekcie
 -  v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia IgG ide o prekonanú infekciu.

Kontakty:

Ing. Daniel Rušin,
obchodný riaditeľ,
+421 911 856 052

Ing. Natália Čierniková,
manažér distribučných obchodných kanálov,
+421 918 321 025

Realizácia testovania

•  Odber periférnej krvi mobilným odberovým tímom Medirex v priestoroch firmy.
• Odber periférnej krvi u lekára (prípadne PZS** lekára ) firmy za dohodnutých podmienok.
• Odber periférnej krvi prostredníctvom objednania sa na stránke www.medirex.sk do jedného z Medirex 

odberových centier.
• Poskytnutie výsledkov – do 24 hod. od dodania vzorky do laboratória (SMS/e-mail).
• Informácie o podmienkach testovania (príprava priestoru, pokyny pre zamestnancov, zoznamy zamestnancov a pod.)     
   – Natália Čierniková (natalia.ciernikova@medirexgroup.sk , +421 0918 321 025). 

** PZS - Pracovná zdravotná služba


