10
MINUTER

SPEED CLICK
COVID-19 ANTIGEN
SALIVA TEST
THE ORIGINAL
(2019-nCoV Ag SALIVA RAPID TEST CARD)
Detta salivsvabb antigentest kan utföras enkelt och överallt
på dig eller din personal, och resultatet finns tillgängligt inom
10 minuter.
Ät eller drick inget 2 timmar innan testet genomförs.
Produkten ska förvaras i minst +2 grader.
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STÖRSTA FÖRDELARNA
Ingen obehaglig eller smärtsam svabb i halsen eller näsan krävs för testet .
Det är idealisk för skolor, flygbolag, resebolag, tillverkningsindustrin, vårdinrättningar, mässor etc.
Du kan också bespara dig en resa till vården och undvika risker att smittas i väntrummet.
Du kan testa din personal en eller två gånger i veckan och därigenom förbättra kvaliteten på din
Covid-hantering, vilket förhindrar spridning och ekonomiska skador på ditt företag.
Vid evenemang och sammankomster kan besökare testas enkelt och snabbt och njuta av
evenemanget och känna sig trygga från smittspridning.
Distribueras av AllOffice Nordic AB i samarbete med Winther Medtech AB
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“ETT STEG SNABB KLICK TEST” är ett
1-stegs lateralt flödesimmunanalys för
kvalitativ detektion av N / S-antigen i
salivprover.

positivt

• Lätt hantering (saliv prov)
• Pålitligt resultat efter endast 15 minuter
• Endast en låg viral mängd är nödvändig för
detektion
• Infekterade personer kan således upptäckas
redan innan de utvecklar symtom

negativt

ogiltigt

INNEHÅLL TESTKIT

RESULTAT ÖVERSIKT
- Klinisk känslighet: 95,65%
- Klinisk specificitet: 98,44%
- Exakthet: 97,12%

Vid positivt resultat rekommenderas att omgående
kontakta 1177 för ytterligare provtagning.
Vid påvisad smitta ska smittskyddslagen följas.
Distribueras av AllOffice Nordic AB i samarbete med Winther Medtech AB
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