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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. Företaget har idag mer än 20 nischade generika (dvs 
generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) godkända på de nordiska 
marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 
2022 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, 
inklusive sjukhusprodukter, i Norden och 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 läkemedelsföretag i bland 
annat EU och Asien. 

EQL Pharma lanserar ett enstegs "Lollipop" 
antigen självtest för Covid-19 i Norden – Allt i ett 
- ett test, ett steg 
 

EQL Pharma har idag börjat sälja det helt nya Covid-19 lollipop självtestet från Alltest. Testningen sker 
i ett enda steg där testet hålls i munnen i två minuter som en klubba (eng. lollipop). 
 
Testet läser av saliv för Covid-19 antigen och ger svar inom 15 minuter med 99% känslighet. Testet är 
bland de känsligaste (”mest exakta”) självtesterna för Covid-19 som har lanserats, t.o.m. känsligare än 
de vanligaste näs-tops-proven. Testets enkelhet och höga känslighet gör det lämpligt för alla som vill 
testa sig för misstänkt Covid-19-infektion, inte minst för barn och andra som känner obehag av 
provtagning i näshålan. För mer information om användningen av testet finns en instruktionsvideo på 
YouTube. 
 

 
 

Testet är CE-märkt och ger utslag för alla kända varianter av Covid-19-viruset, inklusive Omicron BA.5 
som nu är den vanligaste varianten i Europa. 
 
Lanseringen av lollipoptestet ses som ett generationsskifte inom EQL Pharmas själv-diagnostik 
produktlinje och EQL är exklusiv leverantör av Alltest testet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, 
Tyskland och Irland. Testet finns att köpa på ledande apotek. 
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