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Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID 

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera 
lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp 
slutdesignen av ASTar för potentiella kunder på den viktigaste branschmässan European 
Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) som i år hålls i 
Amsterdam, 13 – 16 april.  

På ECCMID presenterar Q-linea framförallt fyra nyheter för ASTar:   

• Ett ännu enklare arbetsflöde genom ett nytt grafiskt gränssnitt och en ”hands-on time” 
under en minut 

• Pre-produktionssystemen av ASTar 
• En gemensam antibiotikapanel för USA- & EU-marknaden med ett stort 

koncentrationsintervall 
• Möjligheten att även köra ASTar som ett semi-automatiskt system för bland annat analys av 

isolat 

”Vi får fantastisk feedback. Framförallt på antibiotikapanelen och hur enkelt det är att starta en 
körning. Men även på möjligheten att köra ASTar som ett semi-automatiskt system för till exempel 
isolat. Det går naturligtvis att kombinera med vårt fullt automatiska arbetsflöde och uppskattas 
väldigt mycket. Vår breda antibiotikapanel och möjligheten att analysera fler olika provtyper är en 
stor fördel och vi känner att allt arbete som lagts ned under utvecklingen nu återkopplas positivt av 
våra framtida kunder”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.  

På mässan visar Q-linea upp den finala designen i de pre-produktionssystem av ASTar som kunder 
under mässan har möjlighet att se och känna på. Att kunna presentera ASTar-system som de 
kommer att se ut vid leverans nästa år är i linje med Q-lineas tidplan och viktigt eftersom kunderna 
redan nu börjar planera sin budget för att kunna köpa systemet nästa år. Q-linea har fått många 
intresseanmälningarna som kommer att följas upp under de närmaste veckorna.  

”Våra allra första ASTar-kunder kommer att vara våra ambassadörer för ASTar och vi kommer att 
jobba nära dem under den initiala lanseringsfasen. Vi bedömer dessutom att vi kommer att kunna 
erbjuda systemet till ett konkurrenskraftigt pris både för fullt automatisk och semi-automatisk analys 
av prover. Under mässan har vi också fortsatt mycket bra möten med möjliga framtida säljpartners”, 
säger Jarvius.  

Under mässan har Q-linea även två vetenskapliga presentationer som bland annat visar Q-lineas 
möjlighet att förutom positiva blododlingar, även analysera urin och isolat. 
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För mer information, vänligen kontakta:  
 
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB   
Jonas.Jarvius@qlinea.com,  
+46 (0)70-323 77 60  
 
Anders Lundin, CFO, Q-linea AB   
Anders.Lundin@qlinea.com   
+46 (0)70-600 15 20  
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 15 april 2019 kl. 16:30 CET.  

Om Q-linea  

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av 
instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att 
hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för 
kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast 
möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är 
ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil 
inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna 
www.qlinea.com. 
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