
1 Droppe

För serum, plasma, 
helblodprov i rör, 

eller för fingertoppsblod.

1 2 3 4

Positivt +

En blå 
kontrollinje OCH en 

röd testlinje.

Negativt -

En blå 
kontrollinje 

men ingen röd 
testlinje.

1 Droppe

Tilsätt långsamt 1 
droppe spädnings-

meddel.

5 minutter

Avläs resultatet 
efter 5 minuter.

Tilsats av prov:

eller

Tilsats av 
spädningsmeddel:

Avläs resultatet: Tolkning av testresultat:

pantone 107-8

MediGroup
Kajerødgade 38
3460 Birkerød
Danmark

+45 45 76 54 25
info@medigroup.dk
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Sensi t iv i tet :   99%
Speci f ic i tet :  96%
Anta l  Test :   25
Varenummer:  11145
FDA godkendt

MediGroup Aps
Företagsprofi l 2010
Leverantör av diagnostiska snabbtest och Patient Nära Analyser i Norden

MediGroup är ett danskt företag, grundat 1992, med specialitet i diagnostiska test och Patient Nära 
Analyser (PNA) till sjuk- och hälsovårdssektorn i de nordiska länderna. MediGroup har varit aktiva sen 1992.

I Sverige deltagar vi i upphandlingar och vi leverar i dag til Stockholms Län, Region Skåne, Jönköpings 
Län, Jämtlands Län  och Gotlands kommun. Desutom säljs våra produkter via bolaget OneMed Sverige. 

Spetskompetens
MediGroup har många års erfarenhet av försjälning av diagnostica test. Vora samarbetspartnera är några 
av de ledande producenterna på marknaden. Deras kompenteser tillsammans med MediGroups kan vi 
erbjuda vora kunder i form av präsentationer, undervisning och mycket annat. 
   
MediGroup har i många år haft en ISO 13485 certifi ering – et system vi arbetar efter idag. Medigroup 
marknadsför och säljer kun diagnostiska test som har CE-märkning och är FDA-godkända. 

MediGroup ApS uppfyllar miljöanvisningskraven enligt ISO 14001. Vi ser till, att våra produkter är 
miljövänliga och at dom ger så lite avfall som möjligt. Vi är Repa anslutna. 

Ekonomi: MediGroup är et ekonomisk stärkt bolag med D & B rating AAA dom senesta åren.

Kontakt information
MediGroup ApS
Kajerødgade 38
DK-3460 Birkeröd
Tel. +45 45 76 54 25
Fax. +45 45 76 57 25
www.medigroup.dk. 
www.hjemmetest.dk

CVR nr. 17 74 40 38
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OSOM Strep-A

Synergi   70 27 90 03    11/051 minut 5-6 minuter Positivt Negativt

1 Droppa först 3 fritt 
fallande droppar av 
reagens 1 i provröret. 
Rosa färg. 

2 Droppa därefter 3 fritt 
fallande droppar av 
reagens 2 i röret.  
Ljusgult färgomslag.

3 Ta provet med den 
medföljande provtag-
ningspinnen. Blanda 
provet med reagenset 
genom att kraftigt röra 
runt provtagningspinnen 
i provröret minst 10 
gånger. Vänta 1 minut. 
Tryck ihop provröret om 
provtagningspinnen och 
vrid ur all reagens. Kasta 
provtagningspinnen. 

4 Placera en testremsa i 
provröret. Läs av resulta-
tet efter 5 minuter och 
senast inom 6 minuter.  
 
Positiva resultat kan 
avläsas tidigare, när både 
en blå testlinje och en röd 
kontrollinje framträder. 

5 Avläsning/resultat 
 
Positivt:  
En blå testlinje och en röd 
kontrollinje.  
OBS: den blå testlinjen 
kan ha vilken blå nyans 
som helst. Ljusare eller 
mörkare än bilden 
 
Negativt:  
Endast röd kontrollinje

Kajerødgade 38
DK-3460 Birkerød
+45 45 76 54 25
info@medigroup.dk
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