
Beskrivelse, informasjon og fordeler
 ● Reduserer arbeidsmengden for helsearbeidere og smittesporingsteam

 ● Reduserer test-ubehag og forbedrer etterlevelse i test- og sporingsarbeidet

 ● Reduserer behov for personlig beskyttelsesutstyr og tidsbruk

 ● Enkel i bruk ved spyttprøvetaking i hjemmet

 ● Standardiserer innsamlet spyttvolum for PCR-analyse, med kontrollert og presis 
titrering av optimalt spyttvolum før tilblanding i et kompatibelt 16mm diameter 
UTM-rør. Reduserer risiko for forurensning og falske positive resultater

 ● SalivaPOD™ kan også brukes som en sprøyte for å overføre spytt til andre typer 
beholdere/rør

 ● Spyttsamling med SalivaPOD™ gjøres gjennom et munnstykke med innebygd filterfunksjon 
som støtter robotisert pipettering ved å la lav-viskøst spytt komme inn i volumkammeret

 ● 8 piler og ‘360o  
Fyll-til-Linje”-merket viser ca. 1 ml spytt, med luftbobler over linjen

 ● Over-flow-terskel sikrer maksimum 1.5 ml spytt blir injisert i UTM-røret

 ● Over-flow-kammeret blir forseglet for transport etter endt prøveinnsamling

 ● Gjenbruks-etikett som kan skrives på, tilpasset flere applikasjoner.
Merkelappen har TWIN Unique QR-kode for integrasjon med eHelse-systemer

 ● “Easy-to-open” IFU-pakningsinnlegg på minst 13 språk + ekstra papiretikett

 ● Interaktiv eIFU SalivaCODE™ App med valgfri muntlig veiledning

Strukturelle designelementer
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Spyttsamling for analyse av DNA/RNA med PCR-teknikk
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SalivaPOD™ - DNA/RNA for PCR

eIFU SalivaCODE™
SalivaCODE™ eIFU-appen gjør den vanlige bruksanvisningen mer tilgjengelig, med en kombinasjon av 
skriftlige instruksjoner, valgfri opplesing av tekst, og klare animasjoner og videoer.

Med nåværende støtte for 15 språk er SalivaPOD™ klar for et flerkulturelt publikum.

Integrasjon for bruk av QR-koder er klargjort for å kunne koble spyttprøver til nasjonale eHelse-
løsninger og sytemer for test-smitteproring



Eksempel på diagnostisk system, cobas® 6800 System fra Roche Diagnostics
Bilde: © Roche Diagnostics, www.diagnostics.roche.com

Produksjonskapasitet, opprinnelse
Utviklet i Norge av ConceptoMed AS - Produsert i Sverige

ConceptoMed har kapasitet til å produsere inntil 1,5 millioner enheter per måned fra 2. kvartal 
2021

Dersom nasjonale helsemyndigheter satser på spyttprøver som verktøy i test- og 
sporingsarbeidet, kan ConceptoMed i løpet av kort tid oppskalere kapasiteten kraftig

SalivaPOD™ - basismetode for massetesting
SalivaPOD™ kan utgjøre basismetoden i hjemmebaserte programmer for test-karantene-smittesporing. 
PCR-teknikk er også eneste metode for helgenomsekvensering og mulig påvisning av mutant-varianter 
av virus.

SalivaPOD™ kan bli brukt til ekstremt effektiv prøveinnsamling, uten bruk av PPE og profesjonelt 
helsepersonell, i tilknytning til transport, innganger, universiteter, skoler og på arbeidsplasser som en 
del av test- og sporingsprogrammer.

SalivaPOD™ passer prøverørene som er i bruk
SalivaPOD™ lar seg sømløst integrere i eksisterende PCR-baserte diagnostiske maskinpark som er 
kompatible med 16 x 100mm UTM-rør, f.eks. COPAN Italia S.p.A.

Tilbakemelding fra norske laboratorier som har brukt SalivaPOD til innsamling av spytt er at materialet 
(1ml spytt + 3ml Copan UTM®) er veldig lett å jobbe med, og det egner seg godt til både automatisk 
og manuell pipettering. Uten behov for å fjerne swab-deler forut for ekstraksjonsprosedyren.
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© Designet i Norge - Produsert i Sverige  .    SalivaPOD™ er patentsøkt teknologi med flere patenter

1. CE marked, Class 1, single use, non-sterile medical device, according to MDR
2. Material Data Sheets on file - all materials are Medical Grade. No silicone oil or other additives  


