
 

Koronavírus Gyorsteszt - szerológiai/ellenanyag vizsgálat 
 
Az eredményeket 10 percen belül kézhez kapja! 
 
Vizsgálat időpontja: bejelentkezés alapján 
 
Vizsgálat ára: 15 000 Ft 
 
Előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezzen be a +36 30 498 3319-es telefonszámon 
vagy az info@mediflyorvosicentrum.hu email címen! 
 
Mi a szerológiai/ellenanyag vizsgálat? 
A szerológiai vizsgálatok az immunrendszernek a fertőzésre adott válaszát mutatják ki. Az 
immunrendszer a vírus ellen először IgM típusú, majd később IgG típusú ellenanyagokat 
termel – a szerológiai tesztek ezen fehérjék kimutatásán alapulnak. A tesztek elvégzése 
indokolt lehet a tüneteket nem mutató emberek esetében, akik kíváncsiak arra, hogy ők 
esetleg a nagyszámú tünetmentes hordozói csoportba tartoznak, vagy átestek-e már a 
fertőzésen. 
 
Mint általában a szerológiai diagnosztikában,  a koronavírus esetében is szükség lehet a 
vizsgálat megismétlésére, körülbelül 2-4 hét időkülönbséggel. 
 
Hogyan történik a szerológiai vizsgálat? 
A gyorsteszt az ujjbegyből vett egy csepp vérből vizsgálja mind az IgM mind az IgG típusú, 
specifikusan a koronavírus ellen termelődött anyag jelenlétét. Az eredmény a mintavétel 
után 10 perccel leolvasható. Az eredményről a vizsgálat végeztével a helyszínen 
tájékoztatjuk ügyfeleinket. 
 
Hogyan értékeljük a gyorsteszt eredményét? 
1. IgM negatív és IgG negatív 
Egyértelmű következtetés nem vonható le, kétféle lehetőség állhat fenn: A személy lehet, 
hogy nem fertőződött, de az is lehet, hogy a fertőzés korai szakában van, amikor még nem 
mutatható ki az ellenanyag jelenléte. 
 
Teendő: Az általános rendszabályok betartása, illetve ha karantén egyébként indokolt, akkor 
annak betartása. A gyorstesztet meg kell ismételni 2-4 héttel később és a két teszt 
összevetéséből lehet a helyzetet értékelni. 
 
2. IgM pozitív és IgG negatív 
A páciensnek nagy valószínűséggel aktuális koronavírus fertőzése van. 
 
Teendő: Háziorvosát kell értesítenie, aki a beteg klinikai állapotától függően dönt az otthoni 
kezelés lehetőségéről vagy az aktuálisan érvényes szabályok szerint az illetékes kórházi 
osztályra történő beutalásról. 
 
3. IgG pozitív, ami mellett az IgM akár pozitív, akár negatív 



 
A páciens átvészelte a fertőzést, mai ismereteink szerint már nem jelent fertőzésveszélyt a 
környezetére. 
 
Teendő: Az általános rendszabályok betartása. 
 


