PRIS
Antikroppstest - 1 200 SEK / test

FA Q
Vad är utökat antikroppstest?
Vi utför venöst test av antikropparna IgA, IgM och
IgG.
Hur ska jag tolka resultatet av testet?
Testet ger en bild av var i infektionsprocessen
individen befinner sig dvs om man har utvecklat
antikroppar eller inte och på vilken nivå, samt om det
finns en risk att individen fortfarande skulle kunna
vara en symptomfri bärare av viruset.
Testresultaten kommuniceras i olika zoner som visar
om resultaten för respektive antikropp är ”positiv”
eller ”negativ”.

Lideta har avtal med regionerna där
vårdcentralen verkar.
Detta test ingår inte i uppdraget från
regionen och bekostas av patienten själv.
Kostnaden räknas inte av på eventuella
högkostnadskort. Frikort gäller ej.

Covid-19
Utökat Antikroppstest
IgA, IgM, IgG
Informationsbroschyr

Jag är positiv för IgG / IgA, är jag immun?
Folkhälsomyndigheten bedömer att förekomst av
antikroppar ger “ett visst immunologiskt skydd och
därmed minskad risk för återsjuknande i närtid.”
Kan jag ta testet när jag är sjuk?
För att kunna ge tillförlitliga svar så behöver det ha
passerat 12 dagar sedan debut av eventuella
symtom (hosta, feber, ont i halsen) innan
provtagning. Du behöver dessutom ha varit
symptomfri i minst två dagar.
Vilka risker finns med att ta ett antikroppstest?
Riskerna är som vid vanligt blodprov, blåmärke kan
uppstå och som alltid när man penetrerar
hudbarriären finns en minimal risk för infektion.
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ANTIKROPPSTEST

Antikroppstestet utförs med ELISA-teknologi
som innebär 98-100% sensitivitet och
specificitet via ABC Labs.
Testet analyserar IgM, IgG och IgA.
IgA finns ffa i slemhinnan i lungor och
slemhinneförsvaret.

Vårt utökade antikroppstest kan vara något
dyrare än andra Covid-19 antikroppstest.
Detta beror främst på att analysen inluderar
IgA, IgM och IgG medan många andra test
endast analyserar IgG eller IgM/IgG.
IgA finns ffa i slemhinnan i lungor och
slemhinneförsvaret.
Lideta samarbetar med ABC Labs inom
provtagning med ELISA av Covid-19 för
asymtomatiska personer.
Patienter med symtom provtas enligt
regionens riktlinjer.
Hur bokar jag in mig för test?
Du ringer till vår mottagning och uppger att
du önskar provta dig för Covid-19
antikroppar.
Sköterskan kommer ställa några frågor och
boka in dig för provtagning.
Provet tas venöst, oftast från armvecket.
Efter ca 1 vecka får du svar på provet via brev.
För din och våra medarbetares säkerhet är
det viktigt att du som önskar provtas:
• Inte haft några symtom de senaste 48 t.
• Det har gått minst 12 dagar sedan
symtomdebut.
• Alltid följer våra medarbetares samt
FHM rekommendationer.

Provet tas venöst och skickas sedan för
analys.
Svaret skickas till dig via säkert SMS eller brev
och ger besked om du är positiv eller negativ
mot antikropparna. Ofta får du svar inom 3
dagar.
Starkt antikroppssvar tyder på genomgången
infektion. Folkhälsomyndigheten bedömer att
förekomst av antikroppar ger “ett visst
immunologiskt skydd och därmed minskad
risk för återsjuknande i närtid.”
ABC Labs validerar sina prover regelbundet
för att säkerställa hög träffsäkerhet.

VIRUSTEST

Om du som patient visar höga nivåer av IgM
antikroppar och låga eller inga nivåer av IgG
och IgA antikroppar, uppvisar du en
immunologisk reaktion mot Covid-19, men
kan fortfarande vara bärare av virus, och
immunitet har inte uppstått.
Du kommer då rekommenderas att göra ett
kompletterande Covid-19-test, ett så kallat
PCR-test, för att upptäcka eventuellt virus.
Ett PCR-test utförs på särskild mottagning
eller lab för att inte riskera spridning av
eventuell smitta.
Testet är kostnadsfritt om läkare bedömer att
du ska utföra detta för kontroll.
Du får provsvaret via säkert SMS eller brev.

