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Test antygenowy Panbio™ 
COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott 

 
 

Szybka i wiarygodna metoda wykrywania oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 

dla przedsiębiorców, placówek turystycznych, sanatoriów, uzdrowisk, klubów sportowych. 

• Zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przed zakażeniem koronawirusem 
• Zabezpieczenie przed zakażeniem klientów 

 

Test antygenowy Panbio™ 
COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott 
 

• Bufor zawarty w zestawie zabija wirusa  
w 10 minut 

• Test wykrywający zakaźne przypadki 
zakażenia KORONAWIRUSA do stosowania 
u osób objawowych oraz bezobjawowych 

• Test posiadający rekomendację WHO  
(EUL WHO) 

• Test o bardzo wysokiej czułości spełniający 
zaostrzone polskie wymagania 

• Jedyny test spełniający wymagania Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

• Wynik testu Panbio™ COVID-19 Ag Rapid 
Test Device równoważny z wynikiem testu 
molekularnego RT-PCR 

• Koszty testów/badań wliczane w koszty 
firmy 

 

 

• Nr katalogowy 41FK10 

• Cena za jeden test – 30,00 zł (0% VAT) 

• Wielkość opakowania: 25 testów 
(opakowanie niepodzielne) 

• Tylko dla użytkownika końcowego,  
bez prawa odsprzedaży 

• Wykonanie w warunkach laboratoryjnych  
i pozalaboratoryjnych 

• Przechowywanie testu w temp. 
pokojowej 

• Wykonanie nie wymaga 
dodatkowego sprzętu 

• Łatwy i ekonomiczny w użyciu 

• Szybki wynik w 15 minut 

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo zakładów pracy, pracowników, ich rodzin i klientów! 
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Zamówienia prosimy kierować na adres e-mail 
 
 
 

Pełna dokumentacja dostępna na stronie 
internetowej 

Zapisz się na bezpłatne szkolenie 

  

 
 

Pracodawca w związku z pandemią COVID-19 powinien wprowadzić REGULAMIN zawierający procedury chroniące 
zakład pracy przed paraliżem związanym z masową kwarantanną. Pracodawca ustala z pracownikiem, kto ponosi 
koszty testu antygenowego PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid Test Device. 

1. Pracodawca dla bezpieczeństwa pracowników i utrzymania ciągłości pracy powinien wprowadzić procedury 
regularnego testowania wszystkich pracowników i ich rodzin na obecność zakażenia koronawirusem. 

2. Osoby, które mają jakiekolwiek objawy przeziębienia, gorączkę, duszności, osłabienie, kaszel bezwzględnie  
nie mogą wejść na teren zakładu pracy. 

3. Pracownik z w/w objawami powinien natychmiast zgłosić się na badanie szybkim testem Panbio™ COVID-19 Ag 
Rapid Test Device do wcześniej ustalonego przez pracodawcę punktu badania. 

4. W przypadku wyniku POZYTYWNEGO badania testem antygenowym PANBIO pracownik powinien bezwzględnie 
poddać się izolacji i zgłosić swojemu lekarzowi rodzinnemu fakt wystąpienia u niego pozytywnego wyniku testu 
oraz POWIADOMIĆ PRACODAWCĘ. 

5. Pracodawca powinien ustalić osoby , które poprzez kontakt z chorym mogły zostać zarażone. 

6. Wszystkie wytypowane osoby mogące ulec zakażeniu powinny zostać odsunięte od pracy i w trybie 
natychmiastowym poddać się badaniu testem Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device. 

7. Osoby z wynikiem pozytywnym muszą być natychmiast odizolowane i mają obowiązek zgłosić ten fakt lekarzowi 
rodzinnemu oraz PRACODAWCY niezależnie od tego czy mają objawy chorobowe. Lekarz rodzinny po otrzymaniu 
informacji od pacjenta o pozytywnym teście Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device ma obowiązek wdrożyć 
dalsze procedury. 

8. Osoby , które miały wynik negatywny muszą zostać poddane ponownemu badaniu testem PANBIO po upływie  
72 godzin od pierwszego badania. 

 
Służymy pomocą przedsiębiorcom i wszelkim instytucjom w zorganizowaniu stałego monitoringu pracowników 
bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów. 

koronawirus@limarco.com.pl 

www.limarco.com.pl Szkolenie 

Testy w ciągłej sprzedaży.  
Realizacja niezwłoczna. 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z TESTEM PANBIO™ COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE W JEDNOSTKACH 
INNYCH NIŻ SŁUŻBA ZDROWIA 

mailto:koronawirus@limarco.com.pl
www.limarco.com.pl
https://limarco.com.pl/webinary/

