FAKTAARK: Qlife

Få hurtigt svar på
COVID-19-test
Ventetiden er kostbar, når personalet skal testes for COVID-19. Med Qlife får I en hurtig, fleksibel
og nøjagtig løsning.

FAKTAARK

Hold Danmark åbent med
hurtige testsvar
Få svar inden for kort tid
Pandemien lægger pres på hele Danmark, og test er det nødvendige redskab til at beskytte både forretningen og personalet.
Mareridtet er naturligvis, at hele afdelinger eller sågar hele virksomheden
bliver nødt til at lukke ned en periode pga. et COVID-19-udbrud. Dette hører jo heldigvis til sjældenheder, men de fleste af os har helt sikkert oplevet,
at en selv eller en kollega har måtte gå i selv-isolation grundet COVID-19
symptomer. Men ventetiden på testsvar er irriterende og ikke mindst kostbar. Enten i form af udgifter til vikarer, der dækker ind, eller fordi der risikerer
at opstå huller i ’produktionen’, når medarbejderne er sat ud af spillet.
Derfor tilbyder vi en løsning, der giver valide og præcise svar. I de tilfælde,
hvor I kan planlægge jeres test – for eksempel ved faste rutinetest – kan I
teste om morgenen og få svar samme dag.
Det betyder, at I hurtigt kan få raske medarbejdere tilbage på jobbet – og
opretholde jeres produktion og daglige virke.
Lyntest – få svar på kun 4 timer
Har I særlige tilfælde, hvor det er vigtigt at få svar hurtigst muligt? Så kan I –
mod et ekstra gebyr – bestille svar inden for kun 4 timer.
Yderst præcis COVID-19-test
Testen har en følsomhed på mindst 95 %, der er markedsstandarden for
PCR-test, og en specificitet på 100 % – det betyder, at den kun slår ud på
COVID-19-virus. En positiv person har typisk tusinder til millioner af viruskopier, men Qlife-testen en følsomhed ned til 2,5 kopier af virussen. Det
betyder, at testen også fanger tilfælde med meget lav forekomst af virus.
Enkelt og fleksibelt for jer
Vi har et fleksibelt test-setup, der betyder, at I kan teste lokalt på jeres lokationer uden ventetid. Det er typisk sundhedspersonale, der udfører selve
podningen, og herefter bliver testen sendt til analyse på et af vores testcentre. Så snart svaret foreligger, bliver det tilgængeligt på testportalen, som
både medarbejderen og virksomheden får sikker adgang til.
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PRÆCIS
Testen har en nøjagtighed på mindst
95 % for positive svar og 100 % for
negative svar.
HURTIG
Selve analysen tager kun 20 minutter pr. test, og er en PCR-test.
FLEKSIBEL
Et fleksibelt test-setup sørger for, I
ikke spilder tiden.
Testen er performancetestet af de
danske sundhedsmyndigheder, og
alle positive prøver bliver indberettet
til Styrelsen for Patientsikkerhed for
smitteopsporing og Statens Serum
Institut til den daglige COVID-19 statistik.

Vælg den
optimale
model for jer
Analysen af prøverne tager kun 20
minutter, så det er transporten, der
er den væsentligste tidsfaktor. Her
kan I vælge mellem tre modeller.

QLIFE
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Hent dit COVID-19
testkit hos BOXIT

Sundhedspersonale
tager tests hos jer

Aflevér dine COVID-19
prøver hos BOXIT

Sundhedspersonale
tager tests hos jer

DHL leverer dine
COVID-19 prøver til Qlife

Sundhedspersonale
tager tests hos jer

Aflevér dine COVID-19
prøver hos Qlife
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DHL afleverer COVID-19
testkit hos jer
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Hent dit COVID-19
testkit hos Qlife

Se svarene direkte
Prøverne bliver analyseret, og resultaterne kan du derefter se direkte på
Egoo Insight.

Et gennemprøvet setup
Det er Qlife og KMD, der sammen har udviklet det service
setup, der gør det muligt at foretage COVID-19-test både
hurtigt, fleksibelt og præcist. Qlife leverer testudstyr, og
KMD leverer datainfrastrukturen.
Siden maj måned 2020 har vi gennemført test for både
sportsorganisationer, private og offentlige virksomheder
i Danmark og udlandet.
Over 100 virksomheder benytter vores setup, og alene i
september gennemførte vi 12.500 analyser.

Qlife Sars-CoV-2 er en PCR test som har en sensitivitet på
mindst 95% og en specificitet på 100% samt en detektionsgrænse på 2,5 kopi af RNA virus.
Qlife er ISO 13485:2016 certificeret, og testen der benyttes er CE-mærket. Testen er samme standard som i ”De
Hvide Telte”.
Vi guider jer igennem det praktiske omkring logistik og
forberedelse af det sundhedspersonale, der skal tage testen hos jer. Kontakt os og hør nærmere.
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Kontakt os og hør nærmere
Per Dahl Jensen
Solution Sales Executive
pdj@kmd.dk
+45 4460 1867
+45 2086 4467
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