COVID-19 on-site test
Side 2

Leymus Genomics foretager COVID-19 test med
formålet at standse og begrænse smitte på danske

Hurtig og sikker 15 min test

arbejdspladser. Vi er alle molekylærbiologer,
sygeplejersker eller læger og er som de formodentlig
eneste test udbydere i daglig dialog med førende

Side 3

professorer inden for virologi fra Statens Serum Institut.

PCR Covid-19 test
Vi har ikke forpligtet os til bestemte teknologier eller
firmaer. Vi benytter de dianostiskte metoder der
anbefales internationalt af WHO mfl.

Side 4

Vi er prisbevidste og går aldrig på kompromis med

covid-19 antistof test

kvaliteten af testene og fagligt personale.

Test for tidligere smitte og immunitet

www.leymusgenomics.com
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Antigen test

PCR test
Typer af løsninger med Antigen test

CE-IVD, WHO godkendt 15 min. COVID-19 test

Typer af løsninger med PCR test

CAP& CLIA accreditated, CE-IVD, FDA Godkendt, ISO 15189, ISO
20387, ISO 27001

Leymus Genomics tilbyder den WHO certificerede COVID-19 antigen

Ugentlig præventiv test hos jer (min. 20 personer)

test fra SD-Biosensor og Roche.
Det er en ny type test for COVID-19, en protein eller antigen test

Egnet som hurtig præventiv screening så i sikrer at der
ikke er smitte på arbejdspladsen.

Fordelene ved testen er at den giver et svar på 15 min, den giver et

Vejledende pris: 390 kr. pr. test.

Ugentlig præventiv test hos jer (min. 20 personer)

PCR - test er den mest udbredte type test, og den samme som
myndighederne bruger i fx test teltene. Den er præcis da den er

Egnet som præventiv screening, hvor I sikrer at der ikke
er smitte på arbejdspladsen.
Altid svar næste dag.

målerettet unikke steder på SARS-CoV-2 virus, derudover er den
sensitiv og kan detektere små mængder af virus og rester af virus.
Denne test kræver specialudstyr samt dedikerede laboratorier med

korrekt resultat.

Akut test hos jer (min. 20 personer)

Vejledende pris: 699 kr. pr. test.
Over 40 test: 645 kr. pr. test.

procedure der sikrer at prøverne ikke kontamineres. Der er stor forskel
på hvordan denne test udføres imellem laboratorierne.

Med en antigen test kan man hurtigt få en indikation på om en person

markedet, Leymus Genomics har testen fra SD-Biosensor på lager, det

Bruges til at begrænse smitte spredning hvis der er
konstateret eller der er mistanke om COVID-19 hos en
virksomhed fx hvis der har været smitte i familien eller
omgangskredsen.

er en af de eneste test der er godkendt og anbefalet af WHO, med en

Vejledende pris: 390 kr. pr. test.

smitter. Testen detekterer virus op til 7 dage før og 7 dage efter de
første symptomer*. Der har været 15 min test af svingende kvalitet på

Hos Leymus Genomics samarbejder vi med Europas førende og en af

Akut test hos jer (min. 20 personer)

de sikreste laboratorier, CENTOGENE, for at sikre den højeste kvalitet.

Bruges til at begrænse smitte spredning hvis der er
konstateret eller der er mistanke om COVID-19 hos en
virksomhed fx hvis der har været smitte i familien eller
omgangskredsen.

CENTOGENE står for COVID-19 test af flere store tyske virksomheder
herunder Lufthansa, Amazon Tyskland og flere hundrede andre. De har
en test kapacitet på 30.000 prøver per dag og man kan derfor forvente

specificitet på 99,68% og en sensitivitet på 96,52%.

at svar foreligger senest dagen efter prøven tages. Testen er godkendt

Vejledende pris: 699 kr. pr. Test.
Over 40 test: 645 kr. pr. test.

som dokumentation ved rejser.

* Nature, September 2020

SD-BioSensor News - http://sdbiosensor.com/xe/promotionNews/19863
WHO homepage - https://www.who.int/diagnostics_laboratory/eual/listing/en/
Det er en effektivt præventiv test samt hurtigt at stoppe smitte, det blev også brugt af Danish Crown i Horsens
https://www.dr.dk/nyheder/indland/endnu-et-slagteri-ramt-af-coronaudbrud-op-mod-40-smittede
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Antistof test

Træning og support til
egentest hos firmaer

IgA + IgM Antistof test for tidligere smitte (min. 20 personer)
FDA Godkendt

Hurtigtest: CE-IVD, WHO godkendt 15 min. COVID-19 test

Leymus Genomics tilbyder antistoftest godkendt af den Amerikanske
sundheds styrelse, FDA, der kan vise om du har haft COVID-19.

Leymus Genomics gør det enkelt for firmaer at teste egne

Testresultatet er 99% sikkert og testen giver et svar inden for

medarbejdere

15min. Antistoftesten kan give et svar på om man har været smittet

Vejledende pris: 299 kr. pr. test.

med SARS-CoV-2.

250 kr. pr. test (intet minimum) hvis

Dette kan være en hjælp da nogle personer har lette symptomer eller er

det tages samtidig med antigen

helt symptomfri. Man skal være opmærksom på at COVID-19 har en

eller PCR test.

Vejledende pris: 195 kr. pr. test. (mini 30)
•

Inklusiv Coronapas på SUNDHED.DK, SMS og Mail

•

Inklusiv overskuelig rapport til virksomheden over antal testede

Opstartspris (engangsudgift) 1500 kr.
Inkluderer: Scannere, GDPR

(pos/neg) og afdeling

inkubations tid på 3 - 14 dage hvor antistof testen ikke fungerer. Man

softwarepakke, afskærmning,

formodes at være immun overfor COVID-19 hvis man har antistoffer

•

mod COVID-19.

beholder til biologisk affald m.m.

Træning og oplæring udviklet i samarbejde med førende læger og
virologer

Vi sørger for den nødvendige software, udstyr og oplæring.
•

Roche SARS - CoV-2 Rapid Antigen Test (hurtigtest). Inklusiv
manual, buffere og podepinde
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•

Værnemidler: Kitler, handsker, masker, sprit og visir

•

Stena recycling - biologisk affaldshåndtering

•

Fuld GDPR softwarepakke til prøvehåndtering

•

24/7 support
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