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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Boson SARS-CoV-2  
- er en antigentest, eller hurtigtest for COVID-19 til privat brug hos personer med mistanke om COVID-19. 
 

SARS-CoV-2-antigen-hurtigtesten er en éttrins-in-vitro-test baseret på immunokromatografi, og udviklet til 
hurtig kvalitativ bestemmelse af SARS-CoV-2-virus-antigen i podeprøver, taget forrest i næsen fra personer 
med mis-tænkt Covid-19-infektion inden for de første syv dage efter optræden af symptomerne. Testen må 
ikke benyttes som eneste grundlag for diagnose eller udelukkelse af en SARS-CoV-2-infektion, hvor den er 
blevet sammenlig-net med den bekræftede kliniske diagnose. I alt blev 156 prøver testet i undersøgelsen, 
der beror på Sensititvitet 96,77 %, Specificitet 99,20 % og nøjagtighed 98,72 % der dermed resultere mulig-
heder og sikkerhedsgraden. En undersøgelse af brugervenligheden har illustreret følgende resultater: 99,10 
% "ikke-professionelle" brugere gennemførte testen selvstændigt med succes. 97,87 % af de forskellige re-
sultattyper blev fortolket korrekt. Bo-son SARS-CoV-2 antigentest anslåes til at have en sensitivitet på 96,77 
% og en specificitet på 99,2 %. 
 

 
 

Testen er let og hurtig at udføre.  
Tjek om pakningen er intakt. Læs brugsanvisningen inden igangsætningen. En vatpindsprøve fra den forre-

ste del af næsen 2,5 cm., sættes i prøverøret, hvorefter tre dråber overføres til testkassetten. Resultatet kan 

aflæses efter 15 - 20 minutter. 
 

 
 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at et positivt svar altid, og hurtigst muligt, følges op med en PCR-test. De 
skal være opmærksom på, at testen ikke kan bruges som coronapas eller som rejsecertificat. Husk at nega-
tive resultater ikke udelukker en Covid-19-infektion. Negative resultater skal kombineres med kliniske obser-
vationer via et testcenter eller hos egen læge. Undersøgelser viser, at tidligere test inden for de første 4 dage 
af sygdom typisk betyder en højere virusmængde, som er lettere at opdage. Da testresultatet er et øjebliks-
billede, der er gyldigt for det pågældende tidspunkt, bør testen gentages som anbefalet af lokale myndighe-
der.  
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Dess.: 14205tr2293 
 

Testsættet indeholdes af: En testkassette, 1,3 x 102 TCID50/ml., 1 test/pose, 1 test/æske. 1 test/pose, 5 
tests/æske. 1 test/pose, 20 tests/æske, en steril podepind, et reagensglas, og en buffer, samt brugsanvisning 

(indlægsseddel: Rapid SARS-CoV-2 antigen testkort. ) og en æske til reagensglas. Bemærk at disse artik-

ler ikke indeholdes af returret. Kun til engangsbrug. 
 

 

 
 

Hvordan fungerer detektionen? 
N-proteinet fra SARS-CoV-2-virussen reagerer med den stribelignende belægning af testlinjen. og hvis det er 
til stede, resulterer det i en farveændring, dvs. en rød linje vises. Derfor, hvis prøven ikke indeholder nogen 
virale proteiner eller antigener, vil der ikke være nogen rød testlinje (T). 

 

Testen er CE-mærket (CE 0123), samt ISO Certificeret 
- og godkendt som medicinsk udstyr til privat brug, jvnf. 1N40C5-1 (pakning med en test). Godkendt af 
lægemiddelstyrelsen. Børn under 14 år bør podes eller vejledes af en voksen. Testresultatbliver bedst hvis 
De pudser næse flere gange, før De tager prøven. Opsaml synligt prøvemateriale (næsesekret) indsamles 
inden testen foretages. Følg brugsanvisningen nøje. Påfør kun dråberne af ekstraktionsopløsning på 
prøvebrønden, idet for mange eller for få dråber ekstraktionsopløsning kan føre til et ugyldigt eller forkert 
testresultat. 
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Hvis teststrimlen er tydeligt misfarvet eller udtværet må testkortet ikke bruges som vejledning, men skal 
gentages i henhold til instruktionerne. 
 

Import at større mængder tillægges Coronatillæg begrundet i øget importfragt på handelsprodukter. 
 

Produkthøjde: 3,7 cm. 
Produktlængde: 20 cm. 
Produktbredde: 6,5 cm. 
Produktvægt: 0,087 kg. 
 

Kartonhøjde: 13 cm. 
Kartonlængde: 16 cm. 
Kartonbredde: 16 cm. 

 

 

Mængde pr. eksportkarton: 500 
Antal pr. palle: 15000 
 

Leveringstid: Lagervarer; Normalt 8 - arbejdsdage, Import med luftfragt: 8 - 10 arbejdsdage, - med skib, 
normalt op til 10 uger. 
 

Boson har som producent for bl.a. hurtig test (kolloid gylden) mere end 18 års erfaring, hvor virksomheden 
som professionel producent af in vitro-diagnostiksæt og udvikler og fremstiller pleje- og andre immunoassay-
sæt af høj kvalitet til det verdensomspændende marked. På et 5000 kvadratmeter stort anlæg der drives un-
der streng under ISO 13485:2008, ISO9001 og GMP-retningslinjer, der i blandt udbyder man produktlinjer 
med hurtige test, CLIA, ELISA og råvarer. Disse produktlinjer leverer immunoassays i forskellige formater til 
at detektere hjertemarkører, misbrugsstoffer, fertilitetshormoner, infektionssygdomme, tumormarkører og 
dyresygdomme. Mange af vores produkter er blevet godkendt af kinesisk SFDA. 

 

 
 

Kvalitetskontrollaboratorierne er udstyret med rutinemæssigt kalibrerede instrumenter, der udfører kemiske, 
biologiske og mikrobiologiske tests. Disse laboratorier er adskilte og uafhængige af produktionsområderne, 
hvor man kontrollerer designet til at sikre, at råmaterialer, pakkekomponenter, materialer i processen, mærk-
ning og færdige produkter så de overholder de enkelte standarder for sikkerhed, identitet, styrke, kvalitet, 
renhed, ensartethed, pålidelighed og stabilitet. 
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Man lægger stor vægt på at opretholde streng kvalitetskontrol på 
alle stadier af R&D og fremstillingsprocesser og over produkter og 
ledelsespraksis på tværs af alle dets faciliteter og i hele organisa-
tionen. 
 

Sikkerheden af alle produkter kontrolleres gennem omfat-tende 
test-, prøveudtagnings- og valideringsprocedurer for at være i o-
verensstemmelse med de endelige produktspecifikationer, og 
eksporteres til mere end 70 lande, heri til Danmark. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/corona.htm  

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/corona.htm

