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Viii ni sakerstalla att er
verksamhet kan fortga utan
avbrott under pandemin?
MACC Scandinavia erbjuder provtagning
som innebar att vi pa mindre an 20 minuter
kan ge en mycket stark indikation pa om
testpersonen ar smittad med COVID-19. Vi
hjalper er vid bade pagaende utbrott och
med forebyggande atgarder.

Vi kan nu erbjuda storskalig COVID-19 antigen och
anti kroppsprovtagning med vaIiderade
snabbtester till foretag, kommuner och andra
verksamheter i deras egna lokaler.
Var sjukvardspersonal mater alltid temperaturen
pa de som testas och testresultaten dokumenteras
med ett intyg pa engelska.
Nar nagon testar positivt pa antigensnabbtestet
gör vi automatiskt en anmälan enligt smittskyddslagen till berörda myndigheter.

Vara tester anvands framst av foretag som skall
genomfora moten, utbildningar eller liknande
sammankomster dar folk behaver kunna kanna sig
tryggare tillsammans an utan testning.
Vid ett eventuellt utbrott av COVID-19 kan vara
tester snabbt ge en indikation pa hur manga som
har smittats.
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Vara snabbtester kommer fran Abbott och var PCR-test kommer fran D:Y-namic Code.
Antigentestet ar detsamma som det Region Skane anvander, som var en av de forsta
regionerna i landet att anvanda detta.
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Trycket pa att fa hjalp med testning ar stort och vi jobbar darfor efter "forst till kvarn
metoden" sa vanta inte med att bestalla provtagning.
Ni bestaller genom att mejla till info@maccab.se eller om det ar akut ringer ni
020 - 24 7112. Akut testning utfors normalt inom 24 timmar och kostar från
1 990 kr (ex morns).

Vara priser
Tidsbokat test kostar 590 kr/testad person* (ex
morns) tillsammans med en etableringsavgift
om 2 000 kr (ex morns) per testtillfalle**. Storre
eller annorlunda volymer offereras separat.
Observera att bestallning sker en vecka i forvag.

Mer information om testet
COVID-79 Antigen Snabb Test - kontrollerar om det finns proteinfragment fran viruset och detekterar
darmed dess direkta, fysiska narvaro i kroppen. Det utfors med en pinne fran munhalan och/eller
nasofarynx. Ett kvalitativt resultat ar klart pa mindre an 20 minuter.

Onskas ett kompletterande PCR-test
tillkommer 400 kr (ex morns). Onskas endast
PCR-test kostar detta 990 kr/testad person* (ex
morns).

Diagnostisk kanslighet ar hog re an 98% (ct-varde:::; 33) och diagnosspecificiteten ar > 99%. Det betyder
att positiva resultat fran antigentester ar mycket exakta. Eftersom det alltid finns en kvarvarande risk
for ett falskt negativt resultat, bar man i tvivel utfora ett PCR-test for att bekrafta negativa resultat.
Valet mellan antikropps-, antigen- och PCR-test ar inte ett antingen-eller-beslut.

* minst 70 personer per testtillfalle (vi testar garna
mindre antal och gor akuttestning mot offert)

Den basta taktiken ar snarare en kombinerad anvandning. For att citera U.S. Food and Drug
Administration (FDA): "Varje kategori diagnostiska tester har sin egen unika roll i kampen mat detta

virus."

CATCHING COVID-19

Different types of COVID-79 test can detect the
presence of the SARS-CoV-2 virus or the body's
response to infection. The probability of a positive
result varies with each test before and after
symptoms appear.
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** i de tre storstadskommunerna Stockholm,
Goteborg och Ma Imo samt i deras direkt anslutande
kranskommune r. For ovriga kommuner ar
etableringsavgiften 3 000 kr (ex morns) per
te sttillfalle . Maxantal testade per tillfalle och
testteam ar 720 personer.
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- PCR-based tests can detect small amounts of
viral genetic material, so a test can be positive
long after a person stops being infectious.

MACC Scandinavia minskar de negativa
effekterna av Corona-pandemin genom att
bygga upp kunskap med validerade produkter
och processer for samhdllet och sjukvarden.

- Rapid antigen tests detect the presence of viral
proteins and can return positive results when a
person is most infectious.
-Antibody tests detect the body's immune
response to the virus and are not effective at the
earliest phase of infection.

Viii du veta mer om hur antigen provtagning
gar till? Klicka har! Viii du veta mer om hur
antikroppsprovtagning gar till? Klicka har!
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