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EQL distribuerar Europas första CE märkta SARS-CoV-2
självtest
EQL Pharma AB kommer inom kort att påbörja leveranser av Europas första EC-certifierade
och CE-märkta SARS-CoV-2 självtest som är avsett för detektion av Covid-19 infektion. I
Sverige finns tidigare två ej CE märkta antigenbaserade självtest som har fått tillfällig dispens
av Läkemedelsverket. Självtestet kommer finnas i utvalda apotekskedjor under andra halvan av
maj.
”Vi är glada och stolta att kunna lansera detta självtest med våra partners till svenska konsumenter,
hushåll och arbetsplatser. Våra självtester håller en hög kvalitet med en sensitivitet, dvs känslighet att
upptäcka virus, på 96,2 % och en specificitet, dvs korrekt identifiering av viruset, på 99,2%. Provsvaret
erhålls normalt efter några minuter upp till maximalt 15-20 min” säger EQL Pharmas VD, Christer
Fåhraeus.
En fördel med ett självtest är att det kan användas för screening på t ex arbetsplatser och andra
institutioner, där det finns många fysiskt närvarande människor, utan krav på närvaro av hälso- och
sjukvårdspersonal eller belastning av laboratorieresurser. Om självtestet påvisar SARS-CoV-2
infektion rekommenderas man att därefter göra ett s.k. PCR test, som genomförs av
sjukvårdspersonal, för att säkerställa infektion. Folkhälsomyndigheten har nyligen (19 april) kommit
med vägledning om antigentester och självtester för Covid-19 som finns att läsa på deras hemsida.
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EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är
medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande mer än 20 nisch-generika
(dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska
marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering
2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel,
inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin
verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande
utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland
annat EU och Asien.

