Virksomhedsprofil 2013

Hvem er vi:
MediGroup Aps er en danskejet virksomhed, grundlagt i 1992. Først som et personligt ejet firma
og i 1994 blev firmaet MediGroup Aps etableret. Med mere end 20 års erfaring, er vi en af
markedets erfarne leverandører af diagnostiske tests og patientnære analyser. Vores kunder er
de praktiserende læger, sygehuse, lægevagter, Regioner, apoteker, Matas samt private kunder i
Danmark.
MediGroup har efterhånden en betydelig position på det svenske marked. Vi vandt vores første
Upphandling i 2002 Östergötland. Derefter Uppsala, Stockholm, Region Skåne, Hallands Län,
Jämtlands Län, Gotlands Kommun och Gävleborgs Län.
Vi har et velfungerende ordre- og leveringssystem med en bemanding, der uden problemer
håndterer salg af mere end 800.000 test om året.
MediGroup arbejder i netværk eller klynger, som man også kalder det. Vores samarbejde med
andre kompetente aktører giver vores kunder den bedste service. Vi samarbejder med rigtig
mange fagfolk - fra praktiserende læger, sygeplejesker, logistikfolk til grafikere og it-firmaer.
Vi har erfaring i, at undervise og uddanne personale på sygehuse og laboratorier. Eksempelvis
har vi sammen med produktspecialister fra Genzyme Diagnostics, undervist personale i
Stockholms Län i anvendelsen af OSOM Strep A test. I oktober 2012 har vi deltaget i Region
Skånes undervisningsprogram på Ängelholm og Helsingborg sjukhus.

Samarbejdspartnere:

Cases:
MediGroup byder løbende ind på større udbud på diagnostiske tests og
udstyr til sundhedssektoren.
Eksempler på større udbud af patientnære analyser, som MediGroup har vundet,
eksekveret eller som er igangværende:

Region:

Östergötlands Län
Uppsala
Stockholms Län
Region Skåne
Hallands Län
Jämtlands Län
Gotlands Kommun
Östergötland
Gävleborgs Län

År:

2002
2003
2005-2010
2004-2015
2011-2015
2006-2014
2008-2012
2002-2007
2004-2007

Vores OSOM Strep-A test har en meget stærk position på det svenske marked. Vi arbejder målrettet for og forventer, at bibeholde denne stærke position fremover.

I vores professionelle afdeling er vi specialiseret i hurtige diagnostiske tests som Strep A
tests, graviditetstest, urintests og diverse blodanalyse tests.

Produktkategorier:
OSOM test

Osom Strep A
halspodning,
Sekisui

Graviditetstest

U-hCG
graviditetstest,
urin pladetest

U-hCG
graviditetstest,
urinstix

Ultimed hCG
RSV/Adeno
virus

Glukosetest

Kolesterol &
glukose
monitor
multiCare IN

Ketonertest

Teststrimler,
total
kolesterol

Proteintest

One-Step test,

Teststrimler,
triglycerid

Urin pladetest

UniStep
Trichomonas

Kolesterolmåling

InstAlert

InstAlert
Mononukleose

Mission
Urinanalyser

Ketoner- og
glukosetest

1&2 stk.

11 parametre

2 stk.
Glukoseketoner- og
proteintest

Andet

Rossmax
MJ701

Urinsyremåling

Rossmax
MJ701

Oximeter

stor manchet
Rossmax
MJ701
lille/junior
manchet

Teststrimler,
glukose

A&D UA-767
Plus 30
m/standard
manchet

Lancetter,
sterile

A&D UA-767
Plus 30
m/stor
manchet

Urintest,
Easy

Klinisk valideret
blodtryksmåler

(Finger
pulsoximeter)

Vores produkter er alle validerede og godkendte:
OSOM Sekisui produkter

OSOM Strep A halspodning, Sekisui, 20 test pr. pk.
OSOM Strep A halspodning, Sekisui, 52 test pr. pk.

OSOM Mononukleose test, Sekisui, 25 test pr. pk.

OSOM RSV/Adeno virus test, Sekisui, 25 stk. pr. pk.

OSOM Trichomonas test, Sekisui, 25 test pr. pk.

OSOM MONO Test
TIL PÅVISNING AF MONONUKLEOSE

EGENSKABER:

TESTPROCEDURE/RESULTATER:
Step 1:

Step 2:

Step 3:

1 dråbe
fortynder
Tilsæt langsomt en
dråbe
fortynder til bunden af
prøveglasset og
bland.

Anbring den
absorberende
ende af
teststick’en
i prøven og
aflæs resultatet
efter 5 min.

Eller

1 dråbe
fuldblodsprøver i glas:
Anvend den
medfølgende
overførselspipette, og
tilsæt
én dråbe til prøveglasset

1 dråbe
fingerspidsblod i glas:
Efter fyldning af et
kapillærrør fra ende til
anden, dispenseres alt
blodet i prøveglasset

Aflæs testresultatet
efter KUN 5 minutter!
•
•

POSITIV +
(= BLÅ OG RØD kontrollinje)
NEGATIV –

(= KUN BLÅ kontrollinje)

✔ NØJAGTIG; > 99% sensitivitet
96 % specificitet
✔ HURTIG; Testresultat efter 5
min.
✔ PRØVE; blod, serum eller plasma
✔ NEMT AT LÆSE; 2 farver

OSOM RSV/Adeno Test
TIL PÅVISNING AF RSV-OG/ELLER ADENOVIRUS-ANTIGENER

EGENSKABER:

TESTPROCEDURE/RESULTATER:
Step 1:
Føj
ekstraktionsbuffer til
testrøret.

Step 2:
Føj
prøvepinden til
røret og bland
grundigt.

Step 3:
Tryk på siden af
røret for at
presse væsken
ud.

Step 4:
Anbring
testpinden i
testrøret.

Aflæs testresultatet efter
KUN 10 minutter!
•
•
•

ADENOVIRUS POSITIV
RSV POSITIV
NEGATIV

✔ NØJAGTIG; > 90% versus PCR
for RSV; 85% versus PCR for Adenovirus
✔ HURTIG; Håndtering på under 1 minut,
resultater i løbet af max. 10min.
✔ PRØVE; næsepodning, næsesugning eller
svælgpodning (adeno)
✔ NEMT AT OPBEVARE; ved stuetemperatur

OSOM TRICHOMONAS rapid Test
TIL PÅVISNING AF TRICHOMONAS-ANTIGENER

EGENSKABER:

TESTPROCEDURE/RESULTATER:

✔ NØJAGTIG; > 83% sensitivitet

Step 1:
Føj
pufferopløsning
til testrøret.

Step 2:
Føj
prøvepinden til
røret og bland
grundigt.

Step 3:
Tryk på siden af
røret for at
presse væsken
ud.

Step 4:
Anbring
testpinden i
testrøret.

Aflæs testresultatet efter
KUN 10 minutter!
•
•

POSITIV
NEGATIV

✔ HURTIG; Testresultat efter max. 10 min.
✔ PRØVE; Vaginal podning
✔ NEMT AT OPBEVARE; ved stuetemperatur

OSOM Strep A Test
TIL PÅVISNING AF STREPTOKOK-ANTIGEN

EGENSKABER:

TESTPROCEDURE/RESULTATER:
Step 1:
Føj 2 væsker
til røret.

Step 2:
Føj
prøvepinden til
røret og bland
grundigt.

Step 3:
Tryk på siden af
røret for at
presse væsken
ud.

Step 4:
Anbring
testpinden i
testrøret.

Aflæs testresultatet efter
KUN 5 minutter!
•
•

POSITIV
NEGATIV

✔ NØJAGTIG; > 96% sensitivitet
98% specificeret
✔ HURTIG; Resultat i løbet af max. 5 min.
✔ PRØVE; svælgpodning
✔ QC VEDLAGT; yderligere er vedlagt 2 test
sticks til udvendigt brug

INSTALERT graviditetstest
InstAlert, hCG graviditetstest, platform
Varenr. FHC102

Indhold: æske a 40 stk. folieposer med en platformtest og en pipette.
(Opbevares mellem 15-30 grader)

InstAlert, hCG graviditetstest, teststrimler
Varenr. FHC111

Indhold: æske a 25 stk. graviditetstest - teststrimler

TESTPROCEDURE/RESULTATER:
EGENSKABER:
✔ NØJAGTIG; Sensitivitet 25 IU/ml
✔ HURTIG; Resultat i løbet af max. 5 min.
✔ PRØVE; urinprøve

MediGroup tilbyder:
Vi har egen import af udvalgte produkter og tilbyder derfor meget
konkurrencedygtige priser

Konkurrencedygtige
Priser

Vi analyserer markedspriser for konkurrerende produkter

Vi markedsfører udvalgte produkter på relevante online medier, i
magasiner og på messer – hen over hele året

Markedsføring
Vi målretter vores markedsføring til hvert enkelt produkt

Stærke brands

Erfaring

Økonomisk stabilitet

Vores brands er nøje udvalgt på baggrund af vigtige parametre som
kvalitet, ekspertise, service og pris

Vi har som leverandør af diagnostiske tests mere end 20 års erfaring
- og har f.eks. solgt mere end 2,5 mill. graviditetstests i Danmark!

MediGroup er en økonomisk sikker virksomhed, som er blevet tildelt
AAA-klassificering af Dun & Bradstreet

MediGroup tilbyder også:
Vi har god erfaring i at uddanne personalet på sygehuse og laboratorier.

Oplæring i
produkterne

Eksempelvis har MediGroup og produktspecialister fra Genzyme Diagnostics uddannet personalet i Stockholm
Län i anvendelsen af OSOM Strep A test. Vi tilbragte 4 dage i Stockholm og besøgte rigtig mange enheder.
Vi har altid et nært samarbejde med brugerne af vores produkter, hvor vi lytter og lærer af deres erfaringer,
for hele tiden at være opdateret og dække kundens behov.

Vi arbejder efter ISO 13485

Kvalitet/Miljø

Vi markedsfører og sælger kun tests, som er CE-mærket og FDA-godkendte
Miljøkravene i ISO 14001 opfylder vi fuldstændigt

Vi har altid kunden i centrum og optimerer hele tiden vores forretning, så den lever op
til vores egne og ikke mindst vores kunders forventninger

Tryghed/Tillid

Vi leverer fra dag til dag – og følger op på leverancer
Vi tilbyder professionel vejledning og ordrebehandling

Mission & Vision

Mission:
Vores mission er at tilbyde nøje udvalgte kvalitets produkter inden for diagnostiske tests og udstyr, til det
professionelle segment og direkte til forbrugerne. Vi bestræber os på, at gøre en forskel, ved at udbyde
medicinsk udstyr, som kan være medvirkende til, at brugerne opnår forbedret livskvalitet.
Samtidig ønsker vi at gøre det nemt for alle at købe de bedste medicinske produkter fra de bedste
producenter – nemt, hurtigt og billigt.

Vision:
Vores vision er at være de førende på markedet indenfor salg af diagnostiske test og udstyr. Vi vil være
førstevalg for kunden, der ønsker at købe diagnostiske tests og udstyr til konsultationsbrug og for dem som
ønsker at købe udstyr til brug hjemme.
Det opnår vi ved at kunne tilbyde:
Konkurrencedygtige priser
Et bredt målrettet sortiment
Høj kvalitet på produkterne
Markedsføring af produkterne
At vi er en økonomisk stabil virksomhed
At have kunden i fokus – og skabe tryghed og tillid

Hvor bor vi:
MediGroup Aps har adresse på Rendebækgård, som er beliggende midt i Birkerød.

Kontakt:
MediGroup ApS
Kajerødgade 38
DK-3460 Birkerød
Tel. +45 45765425
Fax. +45 765725
Info@medigroup.dk
www.hjemmetest.dk
CVR nr. 17 74 40 38

Kundeservice:
Har du spørgsmål om vores produkter eller ønsker at bestille varer, er du velkommen til at ringe til os
mandag-fredag ml. kl. 8-17 på tlf. (+45) 45 76 54 25 eller maile til os på info@medigroup.dk

Referencer:

Referencer, Sverige:

Karolinska Universitetssjukhuset
Region Skåne
Jämtlands läns landsting
Landstinget i Jönköpings län
Gotlands kommun
Equalis

Referencer, Danmark:
Region Hovedstaden
Region Nord
Region Sjælland
Region Midt
Region Syd
Danmarks Apotekerforening
SKUP

Labinstruktör Carina Ejerbo
Susanne Hylander, Elisabeth Falk
Mikael Olovsson, Lena Larsson
Pia Karlsson
Ann-Kristin Kullberg
Magnus Thore

Bodil V. Nielsen
Birthe Zimmer
Birthe Herkild
Poul Navntoft
Jørn Brix
Niels Kristensen
Esther Jensen

Med venlig hilsen
Thomas Berg, Cand.Polit.
Direktør MediGroup

