
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СМАРТЛАБ» 

м. Одеса, вулиця Івана та Юрія Лип, будинок 13, код  ЄДРПОУ 36552995 

ліцензія МОЗ України серія АE № 571778 
 

« ____» _______ 202____р                                                                                     

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

пацієнта, щодо особливостей імуноферментного тестування біологічного матеріалу 

з метою виявлення  сумарних антитіл IgA, IgG до нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2  

 

Я,(пацієнт/законний представник пацієнта) 

______________________________________________________/____________________________________________ 
                 (прізвище ім'я та по батькові пацієнта                                             /               законного представника, у разі  наявності) 

«____» ________________ _________ р. 
               (дата народження  пацієнта )             

                         

Місце проживання пацієнта (повна поштова адреса): країна__________________________________________________, 

область _______________________________________, район ________________________________________________, 

населений пункт ______________________________________________________________________________________, 

вулиця (___________________) ____________________________________, будинок № _____________,  кв. № _______. 

Телефон пацієнта (законного представника): _______________________________________________________________ 

Місце роботи, навчання, дитячого закладу та їх адреса  ______________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 
повідомлений, що відповідно до вимог стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» затверджених Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 р. № 722, вищевказані персональні дані  та результати лабораторних 

досліджень мої/або особи якої я представляю інтереси/  можуть бути передані до лабораторного центру МОЗ України за 

адміністративно-територіальною належністю.  

    Я, підтверджую, що  перед проведенням процедури взяття біологічного матеріалу, одержав (-ла) від уповноваженого працівника 

діагностичного центру Товариства з обмеженою відповідальністю «Смартлаб» повну та достовірну інформацію щодо замовленого 

мною імуноферментного тестування біологічного матеріалу з метою виявлення сумарних антитіл IgA, IgG до нуклеокапсидного 

антигену SARS-CoV-2  у т.ч. був (-ла) попереджений про наступне: 

 

Сумарні антитіла (IgA, IgG) анти-SARS CoV-2  з'являються  в крові у пацієнтів, які інфіковані коронавірусом  більше 10 днів. 

Наявність IgA свідчить про те, що організм на момент проведення дослідження знаходиться в процесі боротьби з COVID-19. 

Наявність імуноглобулінів IgG свідчить про перенесення  інфекції  COVID-19 і наявності імунітету до вірусу. 

Дослідження виконується на автоматичному  імунноферментному  аналізаторі Lazurite "DynexTechnologiesLtd"(США),                                           

з використанням тест-систем ТОВ «ХЕМА». 

Інтерпретація результатів: 

Позитивний результат тесту - в крові виявлено сумарні антитіла анти-SARS CoV-2: 

1. Наявність антитіл може свідчити про поточне захворювання на COVID-19 при наявності симптомів захворювання. 

ВАЖЛИВО! При наявності відповідних клінічних проявів (підвищена температура, кашель, задишка, нездужання) рекомендується 

звернутися до свого сімейного лікаря для дообстеження і  

встановлення діагнозу. 

2. Наявність антитіл може свідчити про безсимптомне інфікування коронавірусною інфекцією SARS CoV-2. 

3. Наявність антитіл може свідчити про раніше перенесену інфекцію SARS-CoV-2 (можливий безсимптомний перебіг 

захворювання). 

Негативний результат тесту - в крові не виявлено сумарні антитіла анти-SARS CoV-2 (або їх рівень в крові нижче межі 

чутливості даної тест-системи) 

1. Відсутність антитіл може свідчити про відсутність інфікування і перенесення  захворювання COVID-19. 

2.Відсутність антитіл може свідчити про ранню стадію захворювання, коли організм ще не виробив даний тип антитіл у відповідь 

на інфікування. 

При наявності відповідних клінічних проявів рекомендується звернутися до свого сімейного лікаря для дообстеження і 

встановлення діагнозу, а також провести повторне тестування на сумарні антитіла анти-SARS CoV-2 через  10 днів. 

Перед підтвердженням або виключенням  діагнозу COVID-19 настійно рекомендується провести необхідне спостереження і 

обстеження, яке повинно проводитися з урахуванням симптомів і маніфестації обстежуваної  особи. 

 

        Я підтверджую, що вказані мною персональні дані у цьому попередженні достовірні. 

       Підписанням даного попередження я також підтверджую наступне:  

1) що розумію зміст вищевикладеної інформації та погоджуюсь на взяття мого біологічного матеріалу / або особи, 

інтереси якої я представляю/, з метою тестування його на сумарні антитіла IgA, IgG до нуклеокапсидного антигену 

коронавірусу SARS-CoV-2 

2)  мене було проінформовано, що у разі взяття біологічного матеріалу не працівниками  ТОВ «Смартлаб» та поза 

територією вищезазначеної медичної установи, відповідальність за дотримання стандартів (правил) з 

взяття/зберігання/транспортування зразків біологічного матеріалу , з метою тестування  на  сумарні антитіла IgA, IgG до 

нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 покладається на особу, якою були здійсненні відповідні дії відносно 

зразків біологічного матеріалу.    

                                                                                                                                  Підпис:___________________ 

 


