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Oświadczenie
Szybki test antygenowy COVID-19 AG wymaz z jamy nosowo-gardłowej
Szybki test diagnostyczny antygenowy COVID-19 Ag oznaczany jest metodą wymazu z jamy nosowo-gardłowej.
Test najlepiej wykonać minimum w 7 dobie od kontaktu z osobą zakażoną lub w momencie kiedy pacjent posiada
objawy manifestujące kaszlem, dusznością, gorączką i utratą węchu lub/i smaku.
W związku z różnymi rodzajami testów w kierunku SARS-CoV-2 informujemy, że w przypadku zamiaru wykorzystania
wyników testów SARS-CoV-2 do podróży międzynarodowej, Pacjent powinien samodzielnie zweryfikować wymogi
linii lotniczej oraz kraju docelowej podróży i wykonać odpowiedni test. Laboratorium SPECMED wykonuje test
antygenowy firmy ABBOTT Panbio Covid-19 Ag RAPID TEST DEVICE.
Czułość testu antygenowego wynosi 92 %
Specyficzność testu antygenowego wynosi 99,8%
W przypadku pozytywnego testu antygenowego u pacjenta, zalecany jest pilny kontakt z własnym lekarzem
POZ
Laboratorium SPECMED ma obowiązek zgłoszenia pozytywnego wyniku testu do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą szybkiego testu oraz treścią
instrukcji korzystania z usługi oraz akceptuję jego wszystkie punkty.

……………………………………………
Czytelny podpis Pacjenta

1.
2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Specmed sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie,
ul.Paderewskiego 4, 38-400 Krosno, moich danych osobowych podanych w związku z wykonywanym testem w
celach związanych z wykonywaniem testu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Specmed sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 4
w Krośnie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na
stronie internetowej : www.specmed.pl oraz w przychodni.

……………………………………………
Czytelny podpis Pacjenta

WYNIK SZYBKIEGO TESTU ANTYGENOWEGO COVID-19 AG

WYNIK POZYTYWNY

WYNIK NEGATYWNY
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