
 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT PÁCIENSEK RÉSZÉRE 

 

Kedves Ügyfelünk! 

A Duna Medical Center Kft. az Európai Unió által engedélyezett CE jelzésű eszközzel végzi az új 

koronavírus ellen a szervezetünk védekezőképességének eredményeként termelt immunfehérjék 

kimutatását. 

A vírusbetegség tünetei csak a SARS-Co V-2 vírustól fertőzött emberek egy részénél észlelhetők, náluk 

kialakul a COVID-19 betegség. A fertőzés másoknál tünetmentesen zajlik. Ellenanyagot, azaz a két 

általunk is vizsgált immunfehérjét (IgG és IgM) azonban mindkét esetben képez a megfertőzöttek 

szervezete. 

Kinek nem érdemes tesztet végezni? 

a. akinél a vírusfertőzést víruskimutatással (PCR teszt) VAGY a jellegzetes, specifikus 

ellenanyagok elemzése alapján már egyértelműen igazolták 

b. annak, akinek immunhiányos betegsége van, vagy a védekezőképességet gyengítő gyógyszert 

szed (immunszupresszáns) 

 

Szűrővizsgálat lépései: 

1. recepciónk fogadja a megbeszélt időpontban 

2. kézfertőtlenítést követően részt vesz egy általános előszűrésen (testhőmérséklet mérés és 

teszt kitöltése) 

3. hogyha az általános előszűrésen nincs kizáró oka a vizsgálat elvégzésének, akkor 

munkatársaink speciális kérdőíves szűrést végeznek 

4. hogyha a speciális kérdőíves szűrést követően a teszt elvégezhető, akkor munkatársaink 

fogadják önt a rendelésen és elvégzik az ujjbegyből történő vérvételt 

5. a vizsgálatot követően haladéktalanul távozhat, az eredményről 24 órán belül írásban 

(emailben) értesítjük (adatvédelmi tájékoztatónk elfogadásától függően) 

 

 

 

 



 

EREDMÉNY COVID-19 BETEG 
VAGYOK? 

MI  A JELENTÉSE TOVÁBBI TEENDŐK 

IgM és IgG nem 
mutatható ki 

NEM VALÓSZÍNŰ Nincs fennálló fertőzés 
VAGY van fennálló fertőzés 
de az ellenanyag még 
nincs jelen a vérben 
kimutatható mennyiségben 

Tipikus tünetek megléte 
esetén vagy ha a tünetek a 
gyorstesztet követően 
jelentkeznek 1-5 napon 
belül akkor újabb teszt 
elvégzése szükséges 5 nap 
múlva vagy PCR tesztet kell 
végezni  

IgM pozitív VALÓSZÍNŰ Nagy valószínűséggel 
fertőzött és a fertőzés 
időpontjától mintegy 5-21 
nap telt el. Lehet, hogy 
teljesen tünetmentes. 

Karantén indokolt, szükség 
esetén PCR teszttel 
megerősítendő. A hatályos 
szabályok szerint a pozitív 
esetet jelentjük a Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központnak. 

IgM és IgG is pozitív VALÓSZÍNŰ Mindkét antitest 
kimutathatóan jelen van, ez 
a fertőzéstől számított 14-
28 nap múlva a 
legvalószínűbb, de 
áthúzódhat későbbi 
időszakra is 

Karantén indokolt, szükség 
esetén PCR teszttel 
megerősítendő. A hatályos 
szabályok szerint a pozitív 
esetet jelentjük a Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központnak. 

IgG pozitív VALÓSZÍNŰ DE 
MÁR GYÓGYULT 

Átesett a fertőzésen és 
meggyógyult. Jelenlegi 
ismereteink szerint 
tartósan védett (1-3 év), 
tehát egy újabb fertőzést 
tünetmentesen vagy 
minimális tünetekkel képes 
átvészelni. 

Ha a tünetei több, mint 14 
napja elmúltak, a betegség 
lezajlott, karantén nem 
szükséges, valószínűleg 
nem fertőz tovább, 
munkába állhat. Szükség 
esetén ez PCR teszttel is 
megerősíthető. A hatályos 
szabályok szerint a pozitív 
esetet jelentjük a Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központnak. 

PCR teszt: orr-, és torokváladékból kimutatott aktív vírus vizsgálata VAGY vénás vérből aktív vírus kimutatása 

FIGYELEM! Technikai hiba előfordulhat- ilyenkor a teszt gyárilag hibás és a tesztablak nem jelez semmit, ilyenkor a vizsgálatot a helyszínen megismételjük 

egy újabb teszttel, ez plusz költséget nem jelent ügyfelünknek 

Mennyire pontos a vizsgálat? 

Általánosságban igaz, hogy egyetlen orvosi vizsgálat sem 100%-os pontosságú.  

Az IgM kimutatására vonatkozóan a klinikai szenzitivitás (érzékenység) 87,01%, a specificitás (SARS 

CoV-2) 98,89%, a pontosság 93,41%. Az IgG kimutatására a klinikai szenzitivitás 99,42%. 

 

Jelen tájékoztató alapján a speciális kérdőíves szűrésen lehetősége van írásban is hozzájárulni a 

vizsgálat elvégzéséhez. 

A vizsgálatot csak írásos beleegyezés alapján végezzük el. 


