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Ny utrustning för enkel provtagning av bioaerosoler (virus, bakterier, svampsporer, toxiner, proteiner, 

allergener 

BioSpot-GEM ™ från det amerikanska företaget Aerosol Devices Inc ger en snabb, enkel, och 

högeffektivitet insamling av bioaerosolpartiklar direkt på en provtagningspinne (swab). BioSpot-GEM 

är designad för fältapplikationer och är bärbar och enkel att använda. Miljö- och IAQ-personal kan 

effektivt prova luften för patogener (smitta)  

Titta på videon för att se hur utrustningen används för att upptäcka luftburna patogener som 

exempelvis SARS-CoV-2, SARS1, MERS, influensa, mässling, vattkoppor, tuberkulos, 

Legionellabakterier, mjältbrand, hantavirus, norovirus. https://youtu.be/jk9WKLXQiHw  

Var används BioSpot-GEM?  

Inomhus i publika miljöer som skolor, arbetsplatser, sjukhus, industrier. Den bästa placeringen på 

exempelvis en arbetsplats är där många samlas eller passerar, exv., fikarum, matsal, mötesrum mm. 

Kan man använda den för virusspårning och systematisk övervakning av exv. covid-19-virus? 

Ja, Andra sätt är att exempelvis mäta virusmängd i avloppsvatten och detta är en bra metod för att 

avgöra om ett samhälle har en omfattande infektion. Men i likhet med individuell testning är det en 

eftersläpande indikator. Dessutom isolerar den inte källan platsen för föroreningen. Med andra ord så 

kompletterar metoderna varandra. Med BioSpot-GEM kan smitta lokaliseras till en specifik plats. 

Hur lång tid tar provet? 

Rekommenderad provtagningstid är 15–40 minuter. Efter denna tid kan man ta ut provtagningspinnen 

och påbörja ett nytt test. Utrustningen är enkel att flytta runt och under en arbetsdag kan man hinna 

med till upp till + 10 olika platser. 

Hur går analyserna till? 

Det vanligaste är att man har ett avtal med en analysfirma och skickar provtagningspinnarna (swab) 

dit. Större företag investerar i egna PCR-analysatorer. 

Fakta (läs mer på https://aerosoldevices.com/) 

- Bioaerosolpartikelprovtagning på en provtagningpinne (swab) 

- Samlar 10 nm till 10 µm partikelstorlekar med samma effektivitet 

- Liten, lätt och tyst drift 

- Prover direkt på stabilisator (patentsökt) för omedelbar DNA / RNA-konservering 

- Koncentrerad, föroreningsfri insamling 

- Analyskompatibel med virus/mikrobiella testmetoder, såsom PCR och sekvensering 

- Samlar in virus, bakterier, svampsporer, toxiner, proteiner, allergener Icke-invasiv uppsamling 

av partiklar från utandningsluft 

- Övervakning av infektionssjukdomar 

- Lämplig för alla inomhusmiljöer 

  

 

https://youtu.be/jk9WKLXQiHw
https://aerosoldevices.com/
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 Particle Size Range <10nm to 10µm 

Collection Substrate Sterilized commercial swab 

Collection Efficiency >95%  

Maximum Particle Concentration Zero to 105 particles/cm3 

Condensing Fluid Water (distilled water or higher purity) 

Sample Flow Rate 1.2 L/min 

Sampled Aerosol Conditions 
Non-corrosive 
0 – 40 degrees C 

Sample Method 
Sterile swab can be pre-treated with genomic 
preservative 

Sample Duration 
2 pre-set options users selectable from 1 minute to 
24 hours 

Controls 
3-position dial for setup and sample start duration (2 
pre-set times) 

Status Indicator Lights 
4 colour LED indicating warm up/ready (yellow), 
sampling/setup (green), standby/off (blue), error 
(red). See manual for details. 

Communications 

USB serial communications for setting sample time 
options; output for sampling parameters and 
instrument status 
Firmware updatable with flash drive 

Environmental Operating 
Conditions 

10 – 35 degrees C  
10 – 95% RH, non-condensing 

Sample Inlet 10mm OD SS tube 

Sample line cleaning Ozone, alcohol rinse, hydrogen peroxide 

Instrument Decontamination Recommend vaporized hydrogen peroxide 

Power 
90-240 VAC/50-60 Hz; power supply output voltage is 
12.0 V DC and output current is TBD (maximum) 

Noise Quiet for unobtrusive sampling 

Case Dimensions 24.1cm x 21.3 cm x 20.3cm 

Weight 4.5kg 


