
COVID-19 
PCR ТЕСТ ОТ СЛЮНКА

COVID-19 Регистратури:
Регистратура „Плиска“
София, бул. „Цариградско шосе“ №20 (на ъгъла на бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Тарас Шевченко“
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 8.00 – 16.00 ч.  | СЪБОТА: 8.00 – 12.00 ч. 

Регистратура НДК
София, ул. „Пенчо Славейков“ №31
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 8.00 – 11.00 ч.

Партньорска регистратура „СМДЛ My-Lab“
София, жк. Връбница 2, бул. „Ломско Шосе“, бл. 632 (срещу Билла)
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 7.30 – 14.30 ч. | СЪБОТА: 8.00 – 14.00 ч.

Партньорска регистратура „ВИТА БАЗА 2“
София, ул. „Филип Кутев“ №10
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 8.00 – 12.00

Партньорска регистратура „ВИТА БАЗА 1“
София; ул. „Драговица“ №9
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 8.00 – 12.00

Мобилна лаборатория – Посещение на адрес
моб.: 0882054034 | e-mail: covid19@genica.bg
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 7.30 – 17.30 ч. | СЪБОТА: 7.30 – 11.30 ч.

infogenica@mail.bg
www.genica.bg

0700 20442



КАК СЕ ВЗИМА ПРОБАТА:

На пациента се 
предоставя кон-
тейнер.

Пациентът трябва да наклони глава-
та си леко назад, да прочисти гърло-
то и носа си и да изплюе слюнката в 
контейнера за събиране.

Етапите се повтарят, докато се постигне събиране  
на необходимия обем биологичен материал.

По време на респираторна вирусна инфекция SARS-CoV-2 първо поразява клетките 
на орофаринкса и назофаринкса, като новосформираните вирусни частици се осво-
бождават от заразените клетки и попадат в слюнчените секрети. По този начин човек, 
когато говори, кашля, киха, разпространява вируса в околното пространство, заразя-
вайки хората наоколо. Следвайки хода на вирусна инфекция слюнката се отличава 
като един от предпочитаните материали за изследване на COVID-19. 

Цена: 117 лв. +3 лв. такса екарисаж

ПРЕДИМСТВА:

☑ Неинвазивен

☑ Напълно безопасен

☑ Нулев дискомфорт за пациента

☑ Висока чувствителност и точност:
→  Слюнката е по-чувствителна от назофаренгиалните проби с тампон  

за диагностика на асимптоматична и лека инфекция с COVID-19
→  Слюнката е чувствителна поне толкова, колкото и пробата  

от назофаренгиален секрет при тежка инфекция с COVID-19

☑ Не се изисква взимане на пробата от високоспециализиран медицински персонал

☑ Пациентът сам предоставя материал за изследване

☑  Резултат до 6 часа. (Резултати се получват в рамките на деня за проби,  
приети до 13:00 ч. За проби, взети след 13:00 ч. – до 14:00 ч. на следващ работен ден)

☑ Резултатите от PCR тест от слюнка се признават в целия свят

Слюнката е по-чувствителна от назофарингеалните проби за диагностика на асимп-
томатична и лека инфекция на COVID-19, сочат последните проучвания, пуб-

ликувани в медицинските издания.*

*Nature, New England Journal of Medicine, Тhe Lancet Respiratory Medicine, National Library of Medicine и др.
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Слюнката фигурира като основен 
материал за провеждане на COVID-19 PCR 
тест във всички развити държави, подпомагайки 
здравната система чрез отпадане на необходимостта 
от медицински персонал за пробовземане.


