
Badania w kierunku 
COVID-19 w podróży

Specjalna oferta turystyczna



Działamy w ponad 
20 miastach Polski

Przebadaliśmy  60 
tys. pacjentów

uPacjenta to platforma oferująca domowe i firmowe badania krwi, 
konsultacje online oraz testy na COVID-19 z dojazdem do pacjenta.

Chcemy ułatwiać dostęp do profilaktyki zdrowotnej i zachęcać do świadomego 
dbania o siebie. Na co dzień dążymy do tego, by z usług medycznych można 
było skorzystać pod dowolnym adresem - bez pośpiechu, stresu i ryzyka.

Kim jesteśmy?

Partnerzy

Wykonaliśmy 400 
tys.  badań



Sezon urlopowy za pasem. Zmęczeni po pandemii pragniemy relaksu - najlepiej w pięknym 
miejscu pełnym turystycznych atrakcji. Tylko jak udać się w podróż, skoro pandemia trwa?

Z pomocą przychodzi uPacjenta. Oferujemy badania z zaświadczeniem dla podróżujących, 
które uprawniają do przekroczenia granicy i zwolnienia z kwarantanny.*

Test antygenowy
Szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 
w organizmie człowieka.

Badanie PCR
SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie wymazów z dróg oddechowych

1. Badania na COVID-19 dla podróżnych

*Wytyczne dla poszczególnych krajów należy sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


BIOCREDIT COVID-19 Ag to szybki chromatograficzny test immunologiczny służący 
do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on przeznaczony do 
wczesnego rozpoznania zakażenia (infekcja w aktywnej fazie). Dzięki możliwości 
uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut test jest stosowany jako szybkie 
narzędzie diagnostyczne, a jego skuteczność wynosi aż 90%.

O jego dodatnim wyniku świadczą charakterystyczne dwie kreski, które w przypadku 
obecności wirusa SARS-CoV-2 pojawiają się na płytce w ciągu 15-20 minut 
od umieszczenia na niej pobranego z nosogardzieli materiału.

Test antygenowy



SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time PCR (RT-PCR) to test molekularny wykrywający 
materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2. Jest to złoty standard wśród testów 
na COVID-19. Wykrywa nawet niewielkie ilości wirusa oraz daje wiarygodny wynik 
w przypadku bardzo małej ilości materiału genetycznego.

Wymaz RT-PCR to jedyny test na SARS-CoV-2 rekomendowany przez Światową 
Organizację Zdrowia i wykazujący 99% skuteczności. Wykonanie wymazu polega 
na pobraniu materiału specjalną wymazówką z gardła lub nosogardzieli i trwa 
kilkanaście sekund.

Badanie genetyczne met. 
Real Time RT-PCR



Trwają prace nad paszportem szczepionkowym. Zgodnie z aktualnymi 
ustaleniami, podstawą do podróży może być nie tylko negatywny wynik testu na 
COVID-19, ale także także potwierdzenie szczepienia lub statusu ozdrowieńca.

Badanie przeciwciał anty-S pozwala ocenić poziom przeciwciał wytworzonych 
wskutek szczepienia oraz wykrywa przebytą (również bezobjawowo lub 
skąpoobjawowo) infekcję.

2. Dla ozdrowieńców 
i zaszczepionych: SARS-CoV-2, 
przeciwciała anty-S, ilościowo



Poza badaniami w kierunku COVID-19 wykonujemy badania profilaktyczne z 
dojazdem do domu Pacjenta. To wygodna opcja, dzięki której można 
skontrolować swój stan zdrowia bez wychodzenia z domu.

uPacjenta oferuje badania przekrojowe, w kierunku alergii i nietolerancji, markery 
nowotworowe, badania w kierunku mutacji genetycznych i inne. Mamy również 
bogatą ofertę pakietów, które ułatwiają przegląd zdrowia, diagnostykę określonych 
dolegliwości czy weryfikację zdrowia pod kątem prowadzonego stylu życia.

Pełny katalog badań można znaleźć na: https://upacjenta.pl/katalog-badan

3. Dla każdego: domowe 
badania profilaktyczne

https://upacjenta.pl/katalog-badan


Jak zamówić badania do firmy?

Wysłanie zapytania

Wybierz rodzaj badania, które chciałbyś 
przeprowadzić u swoich pracowników. 
Określ również wstępną liczbę 
pracowników do badania oraz wszelkie 
dodatkowe informacje, które pomogą 
nam w przygotowaniu oferty.
Następnie wyślij zapytanie.

Przygotowanie oferty

Po przeanalizowaniu Twojej wiadomości 
skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia 
indywidualnej oferty. Weźmiemy pod 
uwagę płeć, wiek a także 
zapotrzebowanie pracowników i 
zaproponujemy dla nich pakiety.

Ustalenie terminu i akcja badań

Ustalamy z Tobą termin wizyty. W dzień 
akcji nasz specjalista przyjeżdża do firmy i 
pobiera materiał w ustalonych godzinach. 
Następnie wręcza każdemu 
pracownikowi specjalny numer zlecenia, 
który umożliwia mu sprawdzenie swoich 
wyników online.

Proces krok po kroku

1 2 3

Jesteś Klientem indywidualnym? 
Zapraszamy na stronę upacjenta.pl oraz do kontaktu mailowego: pomoc@upacjenta.pl lub telefonicznego: 22 120 18 80.

https://upacjenta.pl/
mailto:pomoc@upacjenta.pl


Bartosz Różalski
Business Customer 
Advisor

b.rozalski@upacjenta.pl

 +48 502 487 843

upacjenta.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz lub zadzwoń i  opowiedz o swoich potrzebach. 
Przygotujemy dedykowaną ofertę dla Twojej firmy
 i wesprzemy Cię w realizacji akcji badań wśród 
pracowników.

mailto:b.rozalski@upacjenta.pl
https://upacjenta.pl/covid19/badania-dla-firm-koronawirus

