Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu ofertę na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z
pandemią COVID-19.
Obecnie wykonujemy wszystkie rodzaje badań umożliwiających wykrycie zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 oraz test potwierdzający lub wykluczający obecność przeciwciał IGG ANTY SARSCoV-2.
Oferujemy następujące rodzaje testów:
- Profesjonalny szybki test antygenowy COVID-19 firmy ROCHE - cena 100 zł. Przesiewowe
testy na antygeny koronawirusa, które stosuje się w diagnozowaniu aktualnego zakażenia
Covid-19 oraz by wykluczyć ewentualną dalszą transmisję wirusa SARS-CoV-2. Wynik w ciągu
30 minut, możliwość odbioru wyniku Online również w języku angielskim.
- Test genetyczny metodą RT-PCR - cena 350 zł, na obecność materiału genetycznego wirusa
SARS-CoV-2 wynik na drugi dzień, możliwość odebrania online, wersja w języku angielskim
płatna dodatkowo 40 zł.
- Przeciwciała Anti-SARS-CoV-2 ilościowo IgG firmy ROCHE - cena 120 zł. Pokazuje
konkretną ilość przeciwciał po przebytej infekcji lub po szczepieniu. Wynik w tym samym
dniu, możliwość odbioru wyniku Online, wynik również w języku angielskim.

Punt wymazowy znajduje się w Bytomiu ul. Piłsudskiego 84. Wymaz z nosogardzieli
pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 571 225 582. W przypadku testowania większej
ilości osób istnieje możliwość dojazdu do miejsca wyznaczonego przez kontrahenta w celu
pobrania materiału do badania.

Ponadto w trosce o zdrowie Państwa Pracowników proponujemy pakiet badań, jakie warto
wykonać po przebytej infekcji w celu monitorowania stanu zdrowia

BADANIA LABORATORYJNE PO INFEKCJI WIRUSEM SARS-CoV-2
Proponowany pakiet badań pozwala ocenić stan zdrowia po przebytej chorobie:
·

Przeciwciała Anti-SARS-CoV-2 ilościowo IgG – firmy ROCHE

·

Białko C-reaktywne (CRP) ilościowo

·

Wskaźnik protrombinowy (INR)

·

D-Dimery

·

LDH

·

Witamina D (D2+D3)

·

Morfologia krwi obwodowej

·

TSH

Cena badań: 297zł
Wynik w tym samym dniu, możliwość odebrania wyników online.
- Panel badań laboratoryjnych przygotowany indywidualnie na potrzeby klienta. (badania dla
pracowników firm)

POBIERANIE MATERIAŁU GRATIS w każdym wariancie!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i zachęcamy do kontaktu:
Marta Wasiak
Koordynator ds. klientów strategicznych
512 061 523

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Laboratorium Centralnego w
Bytomiu.

