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Enkelt
Pålitligt
Snabbtest. 

Topsfritt



Pro 25-pack 
Test kit

Snabbtest
COVID-19 

salivtest

Viraspec™ är ett salivbaserat snabbtest utvecklat i 
Sverige - som är snabbt, enkelt och praktiskt att 
använda. En reagenssticka reagerar på saliven. Svar 
erhålles efter 5-15 minuter om man är smittad eller ej. 

CE-godkänt snabbtest för professionell in vitro-
diagnostik. Avsett för professionell användning.
Företaget skall utse person som ansvarar för att 
testning sker på korrekt sätt enligt tillverkarens 
manual och FHM´s rekommendationer.
För effektivt resultat rekommenderas tester ett par 
gånger i veckan.



Aegirbio är ett svenskt börsnoterat diagnostikföretag som 
via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder 
tester för att övervaka och optimera doseringen av 
biologiska läkemedel. 

Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där 
användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas 
vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt 
(upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska 
läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga 
läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna 
läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet 
vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket 
resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer 
vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar 
samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i 
USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för 
behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt 
har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering 
kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den 
patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på 
sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test 
för hemmabruk.

Topsfritt snabbtest
• Kollegor eller kunder
• Studenter för klasser 
• Spelare för matcher
• Flyg- och båtpassagerare
• Akutmottagningar

COVID-19 (SARS-COV-2) SALIVTEST
Viraspec™ är ett salivbaserat snabbtest som är snabbt, enkelt och 
praktiskt att använda. En reagenssticka reagerar på saliven. Svar erhålles 
efter 5-15 minuter om man är smittad eller ej. För effektivt resultat 
rekommenderas tester ett par gånger i veckan.

Viraspec™ har en hög träffsäkerhet, som snabbt bidrar till att bryta 
eventuella smittvägar i organisationen på ett effektivt sätt och att 
verksamheten fortsatt kan bedrivas tryggt och säkert. 



MANUALER

ENGLISH SVENSKA DEUTCHE ITALIANO

PRO TEST KIT INKLUDERAR
25 Individuella testkassetter
25 Insamlingsrör
25 Extraktionsbuffertrör
25 Salivinsamlare
1 Arbetsstation
1 Manual

http://file.lcsthlm.com/aegirbio/IFU-A4-en-2.pdf
http://file.lcsthlm.com/aegirbio/IFU-A4-se-2.pdf
http://file.lcsthlm.com/aegirbio/IFU-A4-de-3.pdf
http://file.lcsthlm.com/aegirbio/IFU-A4-it-2.pdf
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Safe Sweden Nordic AB levererar säkerhetsprodukter till 
myndigheter, regioner, kommuner och privata företag.

Sedan starten av pandemin har vi fokuserat på marknaden 
för Covidprodukter. Vi har nära samarbete med fabriker och 
distributörer både i Sverige och övriga världen. Vi lägger stor 
vikt på att samtliga av våra produkter är CE-märkta och 
produceras på kontrollerade fabriker.

Försäljning:
mail@swedensafe.com

0771-210 900

www.swedensafe.com

Safe Sweden Nordic AB 559256-6359
Arenatorget 2-6
222 28 LUND

mailto:mail@swedensafe.com
http://www.swedensafe.com/

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5

