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Testare rapida ANTIGEN SARS-CoV-2 si recoltari RT-PCR pentru 

depistare COVID-19 

 

Spitalul Pelican efectuază testare rapidă antigen SARS-Cov-2 si recoltari pentru RT-PCR pentru depistarea 

COVID-19: 

1. Testare rapida ANTIGEN SARS-CoV-2 

 

BIOCREDIT COVID-19 Ag este o imunotestare cromatografica rapida, pentru detectarea calitativa a 

antigenului SARS-CoV-2 in nazofaringele uman.  

Testul este destinat utilizarii in diagnosticari profesionale in-vitro si conceput ca un instrument ajutator in 

diagnosticul timpuriu al infectiei SARS-CoV-2 la pacientii cu simptome clinice fiind eficient si pentru testarea 

in cadrul colectivitatilor mari de oameni. 

Testarea antigen rapid si cu eficienta ridicata, cu rezultate in cateva minute, pe baza carora persoanele 

suspecte, cu rezultat pozitiv, se pot izola imediat reducand in acest fel riscul transmiterii acestei infectii in 

comunitate. 

La cerere si pe baza de programare, echipe medicale de la SPITALUL PELICAN se deplaseaza si 

efectueaza doar la sediul instituției solicitante (unitati de invatamant: crese, gradinite, scoli, facultati etc, 

institutii si companii, pentru un numar de peste 10 angajati): 

• recoltari si testare antigen SARS-CoV-2 

• recoltari pentru testare cu aparatul virusologic RT-PCR pentru depistare SARS COV-2. 

AVANTAJE TEST RAPID BIOCREDIT COVID-19 Ag: 

• rezultate rapide: 10 – 15 minute 

• faciliteaza rapid decizia clinica 

• reprezinta o procedura simpla, rapida si ieftina 

• nu necesita reactivi suplimentari sau prelucrari ulterioare 

• certificat CE 

Costul testului pentru testul antigen este de 125 lei / persoană, iar rezultatul se elibereaza dupa doar 10 – 

15 minute.  

 



SC Pelican Impex SRL 
Sediu social Oradea, Str. Corneliu Coposu  nr. 14A-14B 

Cod Unic  2720776 Nr. Reg. Com. J05/2971/1992 

IBAN RO39 RNCB 0032 0882 1543 0001 

Banca BCR Oradea 

  
 

  0259 477 074 
 www.spitalulpelican.ro 
2 Operator de date cu caracter personal 9747 

 

2. Testare RT-PCR pentru depistare CoVID-19 

La cerere si pe baza de programare, echipe medicale de la SPITALUL PELICAN se deplaseaza si 

efectueaza  la sediul instituției solicitante (unitati de invatamant: crese, gradinite, scoli, facultati etc, institutii 

si companii pentru un numar de peste 10 angajati): 

• recoltari pentru testare cu aparatul virusologic RT-PCR pentru depostare SARS COV-2. 

Costul testului  RT-PCR-SARS-Cov2 este de 230 lei / persoană si 20 lei / persoană pentru rezultat in limba 

engleza. 

Mentionam ca testarea rapida antigen SARS-CoV-2 nu inlocuieste testul RT-PCR pentru persoanele care 

pleaca in strainatate, dar este ideal in colectivitati intrucat ofera posibilitatea oamenilor de a se izola mai 

repede, pana la aflarea rezultatului RT-PCR (care poate dura intre 24-72 ore). 

Prelevarea probelor se face pe baza de programare,iar testarea se  face in intervalul orar 11:00-15:00 , de 

luni-vineri, iar pentru grupuri de peste 10 persoane, ne deplasam noi la sediul firmei pentru efectuarea 

testului. 

Informaţii si programări la call center: 0259 444 444 sau email: comercial@spitalpelican.ro, persoana 

de contact: Angela Pernes (0734.223.201), angela.pernes@spitalpelican.ro si Anca Patcas 

(0734.223.202), anca.patcas@spitalpelican.ro . 
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