
 
 

 

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific 

för kommersialisering av ASTar 

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget har ingått ett världsomspännande 

exklusivt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar. 

”Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en viktig kommersiell milstolpe för båda 

företagen. Intresset för att kommersialisera ASTar® har varit mycket starkt från ett antal globala 

företag. Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher och uppskattar särskilt deras globala räckvidd. 

Vi har en samsyn kring marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.”, sade Jonas Jarvius, 

VD för Q-linea. 

Thermo Fisher Scientific™ kommer att ha exklusiv rätt att erbjuda ASTar till marknaden i alla 

geografier, med undantag för att Q-linea kan distribuera på den svenska marknaden. Partnerskapet 

är exklusivt för båda företagen när det gäller snabb AST-testning. De två bolagen kommer att arbeta i 

nära samarbete för att erbjuda kunderna en omfattande portfölj av AST-utrustning. 

Thermo Scientifics™ kompletta, automatiserade AST-system Sensititre™ är den gällande 

industristandarden för traditionell MIC-bestämning. Att kombinera Thermo Fishers långa erfarenhet 

och styrka i fältet med Q-lineas unika system för snabb och helautomatisk AST-analys har potential 

att förbättra och påskynda diagnosen för patienter med allvarliga infektionssjukdomar. 

"Thermo Fisher är en verklig marknadsledare men är också den första i raden att lansera nya 

antibiotika-preparat till marknaden för AST-testning, vilket naturligtvis är intressant för framtiden.", 

sade Jonas Jarvius, VD för Q-linea.  

”Vi är mycket glada över detta partnerskap med Q-linea.”, sade Christophe Fraudeau, president 

Microbiology, Thermo Fisher Scientific. ”Vårt distributionsavtal för Q-lineas ASTar-teknik gör det 

möjligt för våra kunder att effektivisera sitt arbetsflöde.” 

 

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 
 

Denna information är sådan som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 

försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 23:55 (CET). 
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Om Thermo Fisher Scientific 

Thermo Fisher Scientific Inc. är världsledande inom att stödja naturvetenskap och har en årlig intäkt 

överstigande 25 miljarder dollar. Vårt uppdrag är att möjliggöra för våra kunder att göra världen 

friskare, renare och säkrare. Oavsett om våra kunder påskyndar life science-forskningen, löser 

komplexa analytiska utmaningar, förbättrar patientdiagnostik och behandlingar eller ökar 

produktiviteten i sina laboratorier, är vi här för att stödja dem. Vårt globala team med mer än 75 000 

kollegor levererar en oöverträffad kombination av innovativ teknik, inköpsfaciliteter och 

läkemedelsservice genom våra branschledande varumärken, inklusive Thermo Scientific, Applied 

Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services och Patheon. För mer information, besök 

www.thermofisher.com. 

 

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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