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COVID-19
Antigen Rapid Test Kit
NASAL / NÆSETEST

Sikker og hurtig test af personale
Kun til brug for uddannede podere
 - se mere info inde i brochuren..
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Følge disse simple steps for at fuldføre 
test proceduren:

TEST PROCEDURE

Fra 37,- pr . enhed
ekskl. moms



Som kunde hos tepotesten.dk, kan du indrapportere resultaterne 
direkte ind til Statens Serum Institut samt Corona-passet via 
vores system - Så behøver dine medarbejdere ikke stå i kø ved 
testcentrene.

Sikker test af 
dit personale
Med indrapportering til Coronapas

Nu kan du teste dit personale ved hjælp af hurtig-
tests, med svar efter 15 min. – så produktionen 
kan fortsætte med minimale forstyrrelser, uden 
personalet skal bruge unødpersonalet skal bruge unødvendig tid på at forlade 
arbejdet.

CE-Mærket og EU-godkendt

Ingen ubehag ved testning

Svar på 15 min.

Hurtigt resultat i coronapasset

Undgå kø og ventetid på testecentrene

Specifikationer:

FØLSOMHED: 98,13%

SPECIFICITET: 99,22%

TESTTID: 15–20 MINUTTER

OPBEVARINGSBETINGELSE: 2 ° C – 30 ° C

CE-MÆRKET: JA

PRØVEPRØVETYPE: NASAL (NS) Næsetest

Hver box á 5 stk. indeholder:

5x Testenheder
5x Bufferflaske (350 μL / flaske)
5x Udsugningsrør og dysehætter
5x Sterile næsepunde
1x Brugsanvisning

Produktinfo

Fordele

SSI & Coronapas

Bliv certificeret
For at kunne indrapportere til Corona-passet skal testene super-
viseres af en sundhedsfaglig person.

 

Har din virksomhed ikke en uddannet poder tilknyttet, kan ud-
valgte medarbejdere tage en uddannelse til poder hos 
tepotesten.dk

Uddannelsen tager ca. 2 timer., og er udviklet af vores sund-
hedsfaglige personale og godkendt af læge Trude Simonsen,
privatpraktiserende læge.

MedarbejdeMedarbejderen vil modtage undervisningen på virksomhedens
adresse og skal bestå en prøve for at blive godkendt.

Den uddannede poder står under vores sundhedsfaglige 
autorisation, og kan indrapportere resultater ind til vores 
hovedcentral. På hovedcentralen vil vores sundhedsfaglige 
personale gennemse alle tests inden de endeligt indsendes 
til SSI og coronapas.


