C O R O N A V I R U S

QUÈ HE DE SABER SOBRE
LES PROVES DE CORONAVIRUS?
En la situació epidemiològica actual NO està recomanat fer proves a tota
la població.
Si tens símptomes contacta amb el teu metge de capçalera.

QUAN ESTÀ INDICAT REALITZAR UNA PROVA DE COVID-19?:
A tot cas sospitòs d'infecció per COVID-19 i després de ser valorat pel
seu metge/esa se li realitzarà una PCR

En grups de població amb major risc de contagi, per a detectar si han
passat l'infecció. Entre aquests grups són d'especial importància el personal
sanitari o socio-sanitari així com residents de centres sociosanitaris
(residències de majors, habitatges tutelats, etc.)
QUINS TIPUS DE PROVA ES REALITZEN?
Existeixen diferents proves que em permeten saber si tinc la malaltia o si la
he passat:
PCR o reacció en cadena de la polimerassa
És la prova que permet fer el diagnòstic de la malaltia i per això està
indicada quan apareixen els símptomes (febre, tos, mal de fola, cansanci,
etc.) i sol mantenir-se positiva fins als 10-14 dies des de l'inici dels símptomes.
Quan més greu és la malaltia més temps roman positiva.
Es tracta d'una prova molt sensible i específica, que s'analitza en els
laboratoris de microbiologia a partir d'una mostra de les secrecions
orofaríngies, introduit un hisop per la gola i un altre per la fosa nasal.

C O R O N A V I R U S

Què significa una PCR positiva?

Que tinc el virus i puc transmetre la malaltia a altres persones i per tant he de
romandre en aïllament i baix seguiment mèdic.
Què significa una PCR negativa?
Que en el moment de la presa de mostres probablement no estava infectat.
Però, si tinc símptomes encara he d'estar aïllat i baix seguiment mèdic.
Molt important! Que la PCR negativa no significa que no puga contagiar-me
més endavant.

Tests ràpids de detecció d'anticossos (Ac)
Amb aquests tests es pot detectar si hem tingut contacte amb el virus i hem
desenvolupat anticossos (defenses). Aquestes proves busquen detectar la
resposta inmune, la qual augmenta segons avança l'infecció.
La seua utilització complementa a la de la PCR, ja que els anticossos
comencen a produir-se a partir del 6º dia de l'inici dels símptomes i als 15 dies
quasi el 100% tenen anticossos, tant en els casos lleus com en els greus. Per
aquest motiu, els tests ràpids en aquests moments no són útil per al diagnòstic
clínic de la malaltia.

L'avantatge que tenen és que permeten obtenir resultats ràpids en 15 minuts,
a partir d'una punxada en el dit amb una llanceta i tenen un format fàcil
d'utilitzar pel personal sanitari.
Què significa un test d'Ac positiu?

Que he tingut contacte amb el virus i he desenvolupat anticossos però pot ser
que l'infecció no estiga resolta i en aquest cas cal confirmar-ho amb una altra
prova per indicació facultativa.

*(Esta fitxa s'ha elaborat a partir de la informació emanada de les distintes autoritats sanitàries del nostre país i de la
nostra comunitat autònoma, i té vigència des del 21 de maig de 2020)

