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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. 

 

EQL lanserar som exklusivt företag första CE märkta 
saliv-baserade Covid-19 antigen-självtestet 
  

EQL Pharma kommer snart att komplettera sitt nuvarande "nasala tops" Covid-19 antigen test med ett 
salivbaserat CE-märkt självtest för snabb upptäckt av en Covid-19-infektion. ”Du spottar helt enkelt i 
en kopp istället för att stryka i näshålan med en tops”, säger vice VD Axel Schörling, ”sedan blandas 
saliven med ett reagens och droppas på en reagenssticka som visar om det finns virus inom 5-15 
minuter". 

Testet är det första CE-märkta i sitt slag som kan säljas till, och användas av, konsumenter snarare än 
vårdpersonal, och EQL har exklusivitet för det på den nordiska marknaden. ”Vi är mycket stolta över 
att vara det första företaget i Norden som kan erbjuda ett bekvämare sätt att testa sig själv och sina 
nära och kära för en pågående Covid-19-infektion, utan att först behöva söka hjälp av vårdpersonal” 
avslutar Axel Schörling. 

EQL: s salivbaserade Covid-19 test kommer att finnas tillgängligt i Sverige i mitten av oktober och 
EQL har planer på att introducera det i de andra nordiska länderna under hösten. 
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