Mustermann, Max
Geb. 23.03.1987 m
Barcode 42700022
Laboratoriumnummer 2103183396
Monsterafname op 18.03.2021
Ontvangst op 18.03.2021 13:26
Uitslag op 23.03.2021
medivere GmbH - Hans-Böckler-Straße 109 - D-55128 Mainz

Max Mustermann
Teststrasse 55
55555 Teststadt

Uitslag, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: Droog bloed (BloodSpot-AS)

Onderzoek

Resultaat

Eenheid

Uitgangswaarden

Ref.waarden

35,3

BAU/ml

.

< 25,6

Infectie serologie
SARS-CoV-2-QuantiVac-IgG (ELISA Euroimmun)

negatief: < 25,6 BAU/ml
op de grens: 25,6 - 35,2 BAU/ml
positief: > 35,2 BAU/ml
Het resultaat van de SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA-test correleert met de "First WHO International Standard Anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin ".

Serologie
SARS-CoV-2-QuantiVac-IgG (ELISA - Euroimmun)
Antilichamen tegen Sars-CoV-2 detecteerbaar.
Informatie over de productie van antilichamen:

Yours Health Test

Bosberg 41

7271 LE Boroculo

T. +(0)88 - 00 75 777

info@yourshealthtest.nl

www.yourshealthtest.nl

De detectie van IgG-antilichamen duidt op contact tussen het immuunsysteem en
het Sars-CoV-2-virus. Bij de opgetreden infectie kunnen symptomen zoals koorts,
hoesten, keelpijn en verkoudheid voorgekomen zijn, of de infectie is zonder
merkbare symptomen verlopen.
De vorming van IgG-antilichamen begint bij SARS-CoV-2 weliswaar relatief vroeg
(10-14 dagen na het begin van de symptomen), maar zowel het tijdstip van het
begin als de hoeveelheid gevormde antilichamen kunnen variëren, zodat ongeveer
3 weken na het begin van de symptomen de meeste COVID-19-patiënten
specifieke antilichamen in hun bloed hebben.
Op basis van de huidige gegevens kan op dit moment geen uitspraak worden
gedaan over de omvang en duur van immuniteit. Neem contact op met uw arts voor
een individuele bespreking van de verstrekte laboratoriumresultaten. De bepaling
van Sars-CoV-2 IgG-antistoffen is niet geschikt voor het diagnosticeren van een
acute infectie.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of
uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact
opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij spreekuur
voor de tijden en telefoonnummers.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te
nemen met een arts of therapeut.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.
** Accreditatie in voorbereiding
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