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Vyšetření specifických protilátek metodou ELISA (IgM, IgA, IgG 
/Neutralizační Ig) 

Cena vyšetření 500,- Kč / třída 

Proč si nechat udělat test na protilátky? 

Prozradí Vám, jestli má Váš organismus protilátky a případně které. K této infekci mohlo 
dojít bez jakýchkoli příznaků, nebo s mírnými příznaky, které jste nemuseli považovat za 
významné či po očkování na SARS-COV-2. 

Jaké varianty testů nabízíme? 

Vyšetření Cena 

Kompletní (zjištění protilátek IgA, IgG/neutr.Ig a IgM) 1 500 Kč 

Základní (zjištění protilátek IgG a IgM) 1000 Kč 

IgM samostatně 500 Kč 

IgA samostatně 500 Kč 

IgG samostatně 500 Kč 

IgG neutralizační samostatně  500 Kč 

Kompletní varianta testu zachytí celý cyklus nemoci. 

Co test odhalí? 

• Test může na základě měření výskytu protilátek IgA, IgM a IgG v krvi zjistit, jestli 
jste v minulosti přišli s virem do kontaktu, případně jestli u vás aktuálně probíhá 
infekce či jakou máte hladinu postvakcinačních protilátek. 

• Aktuálně probíhající infekci odhalí přítomnost protilátek IgA (5. den od nákazy) 
nebo IgM (8. den od nákazy).   

• Objevení protilátek IgG poukazuje na přítomnost N-proteinu tedy na přítomnost 
protilátek, vytvořeních po prodělaném onemocnění SARS-COV-2 

• V případě zjištění výskytu protilátek doporučujeme kontaktovat praktického 
lékaře. Test na protilátky je určen pouze pro samoplátce. 

• Neutralizační Ig jsou vhodné jako postvakcinační monitoring hladiny protilátek. 

Kdy se nechat testovat? 

Test lze provést kdykoli s výjimkou případů, kdy se u pacienta vyskytují příznaky (např. 
horečka, chřipkový syndrom, kašel, sípání atd.). V takovém případě je vhodné testování 
pomocí stěru (PCR) a doporučujeme Vám, abyste svou situaci konzultovali s Vašim 
ošetřujícím lékařem.  

Kde se nechat testovat? 

Otestovat se můžete na adrese Lidická 337/30, 150 00 Praha 5. 
Otevírací doba: 08:00 – 15:00;18:00 – 22:00 

Výsledek vyšetření 

Výsledek vyšetření Vám bude sdělen emailem odpovědným pracovníkem laboratoře. 
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Vzhledem k náročnosti se toto vyšetření provádí ve specializované laboratoři. 
Laboratorní stanovení probíhá rutinním způsobem, výsledky vždy do 3 dnů od odběru. 
Na odběr můžete přijít kdykoli. 
V případě, že výsledek vyšetření na protilátky (IgA,IgM) bude pozitivní, kontaktujte svého 
praktického lékaře, který Vás bude informovat o dalším postupu. 
 
Žádanka pro samoplátce PCR testu (ke stažení) 

https://www.scimed.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zadanka-samoplatce_PCR_Ig_navr-h_210519.pdf

