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 Annonce fra avisen

Se flere annoncer fra avisen

Bordingfirma sender blod
ERHVERV | Det handler om tid. Tid, der kan spares væk. Minutter 
eller sekunder der i sidste ende kan redde menneskeliv. Det er 
hoved-essensen for firmaet Timedico A/S, som har adresse i Bording 

BLOD | Et firma med et par år på bagen, men 
som i den grad har fået fat i noget, vi alle kan få 
glæde af.

- Vi flytter blodprøver, forklarer Salgs- og 
marketingsmanager i firmaet Timedico A/S, 
Carsten S. Madsen.

- Eller rettere, vi leverer værktøjet til sygehuse 
som gør, at patienternes blodprøver kommer 
endnu hurtigere i de rigtige hænder og de rigtige 
maskiner.

Faktisk er Timedico A/S det eneste firma på 
markedet, der har specialiseret sig indenfor dette 
område, og med de rigtige valideringsrapporter 
og kvalitetsstempler i hus, er det gået rigtig 
stærkt.

- Før i tiden kom laboranten rundt på sygehuset 
og udtog blodprøver og gik så med sin lille 
rullevogn tilbage til laboratoriet, men det er her 
vores produkt kommer på banen, fortæller 
Carsten S. Madsen.

Prøverne skal fra A til B på kortest tid. Så simpelt 
er det.

- Blodglassene sendes nu med luft via rørpost 
internt i sygehuset. Fra patienten til laboratoriet. 
Det betyder, at der spares en masse tid og tid er 
penge, men i det her tilfælde kan det også betyde 
menneskeliv.

- Husk på, at fra det øjeblik der er udtaget en blodprøve til svaret foreligger, er der kun ventetid. Det 
er den tid, vi med det her produkt har reduceret. Det betyder, at patienten ikke skal vente så længe på 
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svar, lægen kan hurtigere stille en diagnose og patienten kan hurtigere komme videre eller måske helt 
ud af systemet igen, lyder det.

Hele verden er markedet

I samme hus har firmaet Fagtek A/S til huse og det var egentlig dem, der blev kontaktet af Sygehus 
Lillebælt, som grundlagde stenen for denne opfindelse.

- Vi blev dengang gjort opmærksom på, at der på dette område var mangler. Det burde kunne gøres 
bedre. Det burde kunne lykkes. Det gjorde det. Vi gjorde det, og i dag er vi leverandører til 15 
hospitaler i Danmark, og har cirka 35 systemer enten i eller på vej i drift - både i Danmark og i 
udlandet.

- I øjeblikket er vi fuld gang med at forberede præsentation på en større international messe i Dubai 
med produktet. Tempus600 er tidligere blevet præsenteret internationalt og er ved at blive rullet ud på 
en række markeder. Vores montør er f.eks. lige landet i Thailand for at installere tre systemer.

- Desuden arbejder vi på, at kunne sende andre kropsvæsker på samme måde. Eksempelvis 
mundskrab og urinprøver. Prøver, hvor tid kan være afgørende.

Produktionen af produktet er outsourcet, men ideerne og nyudvikling opstår på kontoret på Brogesvej 
18 i Bording.

- Verden er stor og vi skal såmænd bare hurtigt ud med vores produkt. Både for forretningens skyld, 
men bestemt også for at spare tid, penge og ikke mindst menneskeliv, lyder det fra direktør i firmaet, 
Daniel Blak.
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