NYHED

Ny testmulighed i kampen mod COVID-19

Grundig rengøring er ekstra vigtig for at undgå yderligere smittespredning af COVID-19. En ny test er
udviklet af Eurofins og kaldes ”Eurofins VIRSeek SARS-CoV-2”. Testen giver mulighed for at undersøge, om der på faste overflader er forekomst af virus, herunder SARS-CoV-2 virus.

Virus kan være til stede på glatte overflader efter 72 timer.

SARS-CoV-2 spredes først og fremmest som væskedråber (aerosoler). Disse dråber aflejres på
overflader og nedbrydes med tiden. Men nye undersøgelser har vist, at SARS-CoV-2 har så lang en
halveringstid, at den selv efter 3 døgn vil være til stede på glatte overflader som f.eks. plast og metal.
Kontakt til sådanne kontaminerede overflader vil derfor være en kilde til smitning, med mindre der er
foretaget en grundig rengøring og/eller desinfektion med sprit.

Testen er af stor relevans for produktionsvirksomheder af enhver art,
serviceudbydere, forretninger, klinikker, hoteller og spisesteder

Det nye testværktøj giver en unik mulighed for at vurdere behovet for rengøring og dokumentere, om
den udførte rengøring er tilstrækkelig. Testen kan udføres på alle faste overflader. Testen er også
relevant, når leverandører skal dokumentere, at der ikke er efterladt smittekilder i forbindelse leverancer, reparation og vedligehold af maskiner og udstyr.
Testværktøjet er relevant for alle typer af industrier og brancher herunder også serviceudbydere, forretninger, klinikker, hoteller og spisesteder.

Simpel prøvetagning og hurtigt svar

Testen udføres på en simpel måde. Efter bestilling sender laboratoriet en lille pakke med prøvetagningsudstyr, en grundig instruktion i at udtage prøverne og en returkuvert. Prøverne returneres straks
efter prøvetagning til laboratoriet, som dernæst foretager en test, der består af en ekstraktion af RNA
og en efterfølgende real-time PCR analyse. Resultatet angives som ”positiv for virus” eller ”negativ
for virus”.
Det anbefales, at der minimum udtages 3 prøver for at sikre en vis sikkerhed i analyseresultatet, da
virus ikke vil være jævnt fordelt på alle overflader.
Testen udføres på Eurofins laboratorium i Vejen, og resultatet vil foreligge senest 48 timer efter laboratoriet har modtaget prøverne.

Priser

1 stk. test kr. 625,00, 3 stk. test alt kr. 1.275,00 Priser er excl moms og evt afhentning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Email: eurofins-covid@eurofins.dk
Eurofins Steins Laboratoium:
Eurofins Miljø: 			
Eurofins VBM: 			

70 22 42 86
70 22 42 66
98 21 32 00

