
 

 

PRESSEMEDDELELSE 
Aarhus, 12. Marts 2020 

AH diagnostics i Aarhus tilbyder GRATIS  

udlån af udstyr til detektion of Coronavirus, 

COVID-19  

 

Grundet den hastige udvikling af belastningen af sundhedssystemets kapacitet 

til detektion af Corona-virus, COVID-19, tilbyder det Aarhusianske firma, AH 

diagnostics, hospitaler med begrænset analysekapacitet frit at låne ekstra 

udstyr. 

 

AH diagnostics’ CEO, Niels Stampe Rüdiger udtaler: ”Den nuværende situation med 

hastigt stigende antal Coronavirus-infektioner er blevet en voldsom udfordring for 

sundhedssystemet. Vi er blevet gjort opmærksom på, at flere laboratorier kan få 

eller allerede oplever problemer med analysekapaciteten til at kunne teste for 

Coronavirussen, COVID-19, grundet manglende udstyr eller test-kits.” 

 

Finder det naturligt at tage del i det samfundsmæssige ansvar 

AH diagnostics er distributør af den type instrumenter som bl.a. anvendes i 

diagnostikken af Coronavirus. Instrumenterne er af typen qPCR-instrumenter. 

Virksomheden har besluttet at udlåne qPCR-instrumenter til hospitalslaboratorier 

med begrænset analysekapacitet, og har desuden sikret sig leverance-adgang til alle 

tilhørende test-kits for detektion af Corona-virus, COVID-19. 

”Vi har fundet det naturligt at tage del i det samfundsmæssige ansvar ved at tilbyde 

al den hjælp, vi kan. Det gør vi ved GRATIS at assistere med udlån af alle de ”qPCR” 

instrumenter vi har på lager, for således at assistere til en hurtig og effektiv 

diagnostik af sygdomsramte personer,” udtaler Niels S. Rüdiger. 

Han udtaler yderligere: 

”AH diagnostics A/S tilbyder således frit og uden beregning at udlåne disse 

instrumenter til de sygehuslaboratorier, som måtte have kapacitetsproblemer. 

 

Alle hospitalslaboratorier tages i betragtning til lån af udstyr 

AH diagnostics har tidligere i dag udsendt en mail med denne information til en 

række laboratorier, som virksomheden kender til. 

”Alle sygehusafdelinger er velkomne til at kontakte os. Vi forventer, at vi desværre 

bliver nødt til at prioritere, men tager enhver henvendelse i betragtning,” slutter 

Niels S. Rüdiger. 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

CEO Niels S. Rüdiger, AH diagnostics, tlf. 8745 9021 


