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COVID PRØVER
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www.imedhospitales.com/test

Hurtig test PCR test Antigen test ELISA test Fast PCR Antistofftesten etter 

vaksinasjon



Sentre og åpningstider

Torrevieja

Benidorm

Teulada

Gandía

Valencia

Alcoy

24h

Fra kl. 08.00 til kl. 20.00, tilgang etasje -2. Vi anbefaler å bruke heisen foran hoved resepsjonen. 

Utenfor disse timene, gå inn akuttmottaket. Utenfor disse timene, gå for nødsituasjoner.

24h

Gå til lokalene ved siden av sykehuset hver dag fra kl. 08.00 til 22.00.

Utenfor disse timene, gå for nødsituasjoner.

Außerhalb dieser Zeiten begeben Sie sich in die Notaufnahme.

Hver dag fra 08:00 til 19:00.

Hver dag fra 08:30 til 18:00.

Murcia Hver dag fra 08:00 til 22:00.

Mandag til lørdag fra 8:00 til 19:00. 

Søndag fra 10:00 til 19:00.

ÅPNINGSTIDERSENTRE

Hver dag fra 08:00 til 17:00.

Dénia Hver dag fra 08:00 til 22:00.

Alicante Hver dag fra 08:00 til 22:00.

Elche

24h

Hver dag fra kl. 08.00 til 22.00, går du inn gjennom hovedinngangen og følger skiltingen "COVID-tester".

Utenfor disse timene, gå for nødsituasjoner. 

For å utføre en covid-19 prøve krever man ikke resept. Vi anbefaler å avtale time for å unngå ventetid men, 

du kan også gå direkte til ditt nærmeste IMED senter. 

IMED ELCHE IMED LEVANTE

IMED DÉNIA

IMED VALENCIA

IMED ALTA TECNOLOGÍA, ALICANTE IMED MURCIA



Hvor mye koster covid-19 prøvene?

PCR test har et kostnad på 96€.

Hurtig test har et kostnad på 40€.

Antigen test har et kostnad 40€.

Antistofftesten etter vaksinasjon kostnad 40€.

ELISA test har et kostnad på 60€.

Den Fast PCR testen koster 150€

Den kombinerte testen koster 120€

Hjemme PCR har et kostnad på 160€. Du kan be om denne tjenesten via nettet:  

https://www.imedhospitales.com/test. (tilgjengelig i Valencia)

Dekker forsikringen min dette?

Utføring av disse prøvene etter pasientens etterspørsels dekkes ikke av 

forsikringsselskapene. 

Hva må jeg gjøre for å bestille time?

Om du ønsker å utføre en covid-19 prøve anbefales det å bestille time gjennom nettet:

https://www.imedhospitales.com/test

Du kan også gå direkte uten time på tidspunktene som er etablert i hvert senter. 

Hvor lang tid vil det ta å få resultatene?

Når det gjelder hurtig test og antigen test, oppnås resultatene i løp av en time. 

Når det gjelder PCR vil du møta resultatene innen 12 timer (Elche og Valencia) og 24 

timer (resten av sentrene)

Nåt det gjelder ELISA test og Antistofftesten etter vaksinasjon, kan resultatene ta 

mellom 24 og 48 timer. 

Vær oppmerksom på at disse fristene kan ved enkelte anledninger blir forsinket. 

OFTE STILTE SPRØSMÅL



Trenger du resultatrapporten på engelsk eller et annet 

språk?

Resultatrapportene våre leveres på spansk sammen med engelsk og tysk.

Trenger du en test som oppfyller kravene til følsomhet og 

spesifisitet for reiser?

Både PCR-testen og Antigen-testen oppfyller ytelsesstandardene på ≥97% spesifisitet ≥

80% sensitivitet for viral belastning større enn 100.000 kopier / ml.

De er "fit to fly" -tester.

Hvordan leverer vi resultatene?

Generelt må testresultatet leveres ved å vise et trykt papir, en e-post eller en SMS som 

indikerer det negative resultatet. Sjekk med destinasjonslandet / flyselskapet. Vi leverer 

resultatene via:

TEKSTMELDING

E-post

Personlig pasientområde (App IMED o https://online.imedhospitales.com)

Krav fra land

Forsikre deg om hva som er kravene i bestemmelseslandet og flyselskapet du reiser 

med. Sørg for å sjekke tilbake regelmessig ettersom kravene endres kontinuerlig. Du 

kan sjekke de oppdaterte forholdene på nettstedet til ditt lands utenriksdepartement 

på flyselskapets nettside eller på ambassadens. 

     

Trenger du en COVID-19-test for å reise?



      PCR

PCR er referanse testen for øyeblikket for påvisning av positive tilfeller. Oppdager 

tilstedeværelsen av viruset i kroppen vår.

   • Nasofarynxprøve. Nesepenselen føres inn langs bunnen av nesehulen. 

   • Resultater innen 12 timer (Elche og Valencia) og mindre en 24 timer for resten av 

sentrene. 

   • Referansetest (gold standard) i følge helsedepartementet. 

 

      Fast PCR

   • Den Fast PCR har samme egenskaper som en normal PCR men returnerer 

resultatene på 30 minutter. 

   • Fast PCR har begrenset tilgjengelighet, så vi anbefaler deg at du bestiller time via 

nettsiden. 

      Hurtig test

Hurtig testen er en smidig måte å vite immunforsvaret vårt mot sykdommen. De kan 

hjelpe oss å vite om vi har passert covid-19 eller om vi passerer den for øyeblikket. 

   • Prøve med en dråpe blod fra fingeren..

   • Påvisning av antistoffer mot sykdommen.

   • Umiddelbare resultater, i din e-post på mindre enn en time.

   • Returnerer resultater på IgM o IgG, slik at vi kan vite om vi er i akutt eller sen fase av 

sykdommen, eller til og med om vi allerede har overvunnet den. Test informasjon.

INFORMASJON OM PRØVENE



INFORMASJON OM PRØVENE

 

      Antigen test

Oppdager spesifikke proteiner (antigener) som er tilstede i selve viruset. Det er en enkel 

test som ikke krever et laboratoriet og der resultatene oppnås raskt. 

   • Nasopharynxprøve. Penselen føres inn i nesehulen og munnen.

   • Påvisning av et protein som er tilstede i viruset.

   • Umiddelbare resultater, i din e-post på mindre enn en time.

      ELISA

ELISA - testen er en antistoff test som representerer en evolusjon med hensyn til hurtig 

testen.  

   • Blod prøve som analyserer i laboratoriet.

   • Påvisning av antistoffer mot sykdommen på en presis måte.

   • Returnerer resultater på IgM o IgG, slik at vi kan vite om vi er i akutt eller sen fase av 

sykdommen, eller til og med om vi allerede har overvunnet den.

      Antistofftesten etter vaksinasjon

Antistofftesten etter vaksinasjon er gullstandarden for å avgjøre om du har immunitet 

mot viruset etter å ha mottatt vaksinen.

   • Finn ut om du har immunitet mot koronavirus.

   • Blod prøve.

   • Resultater innen 24-48 timer.


