
 

 

 
TEST DE DIAGNÒSTIC PER AL COVID-19 

 
MB Prevent i IM2 The Group juntament amb el nostre laboratori d’anàlisis clíniques, 
posem a la vostra disposició el Test homologat de detecció del Covid-19. Rebràs el 
kit a l’empresa en menys de 24h i el treballador tindrà els resultats disponibles en 24/48 
hores.  
 
Es tracta de la prova del COVID-19 realitzat amb un test amb marcatge CE-IVD, amb 
control d’amplificació, control positiu i control negatiu, límit de detecció 0,58 copies/uL 
RNA extret amb 98% confiança i una eficàcia del 99%. L’informe només s’aplica a la 
mostra remesa. La mostra remesa ha de ser significativa per evitar falsos negatius. Una 
mala conservació pot causar un fals negatiu. Hi ha risc reduït de fals positiu per 
contaminació creuada. 
 
Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora del Servei de 
Vigilància de la Salut de MB Prevent, Merçè Soler, trucant al 662 19 14 19 o per correu 
electrònic a msoler@mbprevent.com.  
 
Material que composa el Kit 
1. Bossa isotèrmica. 
2. Contenidor de plàstic amb tapa blava. 
3. Bossa de gel: no és imprescindible fer-lo servir. La prova es farà al mateix dia i no cal 

nevera, els resultats es donaran en 24/48h. 
4. Hisop (bastonet) estèril i contenidor i tap rosa. 
5. Bossa de plàstic. 
6. Document de sol·licitud de la prova.  

 Nom del pacient/treballador: sexe, edat i DNI. 
 Telèfon.  
 Mail on rebrà els resultats amb contrasenya. 
 Sol·licitant: MB Prevent/nom de l’empresa. 

 
Un cop el treballador rep el kit què ha de fer? 

1. Obrir el kit i treure tot el material. 
2. No ha de menjar, beure, rentar-se les dents ni fumar durant 1 hora abans de fer 

la presa de la mostra i només pot ser manipulada pel pacient. 
3. Introduir la bossa de gel sota l’aixeta fins que s’infli.  S’ha de congelar. 
4. Obrir el sobre de plàstic de l’hisop/escovilló estèril, treure l’escovilló del suport 

sense tocar la resta. Amb l’escovilló friccioni la part interna de la faringe, intentant 
tocar com més superfície millor. Seguidament el mateix escovilló, s’introduirà 
dins d’una fossa nassal intentant friccionar la major superfície de la fossa nassal. 

5. Un cop haguem pres la mostra, traurem el tap de color rosa i introduirem 
l’escovilló dins del tub. Tancarem bé. Introduirem la mostra dins de la bossa 
transparent de bioseguretat amb la documentació i la sellarem. Posarem la 
mostra dins del contenidor de plàstic i el tancarem la tapa enroscant-la. Posarem 
tot el material dins de la bossa isotèrmica i ho introduirem tot dins la bossa blanca 
de transport que té la marca UN3373. 

 
 
 



 

 

Un cop he agafat la mostra què he de fer? 
1. Trucar al 932123345 per tramitar la recollida de la mostra. 

(El laboratori ha de rebre la mostra abans de 72h) 
2. Vindrà un transportista i li entregueu la mostra. 

 
Com rebré els resultats? 

1. Els resultats els rebrà el treballador en 24/48h. El treballador tindrà accés al 
resultat mitjançant un codi QRS al full de la mostra o a la web del laboratori amb 
la Referència i el Codi. 

2. El treballador serà l’encarregat d’informar del resultat a la seva empresa. Si es 
positiu haurà d’informar al 061/CAP, per tramitar la baixa i procedir al 
confinament a casa durant 14 dies. 

3. L’empresa es posarà en contacte amb MB Prevent i llavors els explicarem el 
procediment a seguir segons les directrius de les Autoritats Sanitàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 


