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KREW ŻYLNA SUROWICAMateriał badany/Specimen:

2019-07-16Data urodzenia/Date of Birth:
PESEL/ID No.:

Zlecenie wewnętrzneJednostka zlecająca/Referring unit:
40-000 KATOWICE, ULICZNA 1/1Adres/Address:

TESTOWY PACJENTNazwisko i imię pacjenta/Name and Surname of the Patient: 

ZASADY INTERPRETACJI WYNIKU (WARTOŚCI REFERENCYJNE):

Stężenie przeciwciał poniżej 1,00 AU/ml : 
Wynik ujemny - nie stwierdzono obecności przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 RBD IgG

Stężenie przeciwciał większe lub równe 1,00 AU/ml : 
Wynik dodatni - stwierdzono obecność przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 RBD IgG

Szczegółowe zasady interpretacji wyników badania omówione zostały na stronie Centrum Medycznego Wielkoszyński - 
www.wielkoszynski.pl.

Przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (anty-RBD IgG)
Wynik : 1.00 AU/ml

WYNIK BADANIA SEROLOGICZNEGO

UWAGI:

1.    Badanie wykrywa przeciwciała neutralizujące (unieczynniające) wirusa SRAS-CoV-2 klasy IgG, które skierowane są przeciw antygenowi RBD
         czyli tzw. fragmentowi białka S1 wiążącemu się z receptorem (Receptor Bindig Domain). Obecność tych przeciwciał w surowicy zapewnia
         co najmniej częściową ochronę przed kolejnym zachorowaniem na COVID-19, jednak okres utrzymywania się odporności pozakaźnej jest
         indywidulany i nie został dokładnie określony - szacuje się, że może on wynosić około 3 miesiące lub więcej.
2.    Ozdrowieńcy z wysokimi stężeniami przeciwciał neutralizujących (anty-RBD IgG) są dobrymi kandydatami na dawców osocza stosowanego
         w celach terapeutycznych w COVID-19. 
3.    Część osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2 może nie wytwarzać przeciwciał neutralizujących w wystarczających ilościach i przez to
         może być bardziej narażona na ponowne zakażenie.
4.    Badanie wykonano metodą immunochemiluminescencyjną (CLIA) na analizatorze Maglumi 800 z wykorzystaniem zestawów odczynnikowych
         firmy SNIBE. Zestawy te posiadają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że mogą być stosowane do laboratoryjnej diagnostyki medycznej u ludzi
         na obszarze Unii Europejskiej.
5.    Swoistość diagnostyczna testu określona przez producenta wynosi 99,6 %.
6.    Czułość diagnostyczna testu określona przez producenta wynosi od 74,5 do 100% (w zależności od fazy zakażenia).

Pracownik autoryzujący badanie/Authorised by: 
  

NPWZ/License No.: 

Pracownik wykonujący badanie/Conducted by: 
 DIAGNOSTA TESTOWY 

NPWZ/License No.: 

Laboratorium uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych programach kontroli jakości badań – Labquality (Finlandia), IfQ-Lubeck (Niemcy),
RIQAS (Wielka Brytania), INSTAND (Niemcy) oraz w programie organizowanym przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
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