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Webinar fredag 5 juni: Hur kan vi förbättra dagens infektionsdiagnostik med 
ASTar  

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) bjuder in till ett webinar den 5 juni, 2020 kl. 14.00 och 
19.00 CEST med presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Mats Gullberg, 
Forskningschef och Charlotta Göransson, Sälj-och Marknadschef. 

På agendan: 

• Presentation av Q-linea och vår ledande produkt ASTar® 
• Presentation av teknologin bakom ASTar – design av ASTar för att kunna ge det mest 

korrekta och kompletta resultatet vid snabb resistensbestämningen 
• Demonstration av funktionalitet hos ASTar och hur man kör en analys 

Läs mer och anmäl dig här: 
https://www.qlinea.com/webinar-registration/ 

Länk till webinariet kommer skickas ut när det börjar närma sig. Har du inte fått ett mail med länk 
senast två timmar innan start, kolla skräpposten. Om mailet inte finns där – maila Oskar Alsing. 

Webinariet kommer att spelas in och vara tillgängligt efteråt om man inte har möjlighet att delta live. 
En länk kommer att skickas efter webinariet för access till presentationen.  

För mer information, vänligen kontakta:  
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB  
Jonas.Jarvius@qlinea.com 
+46 (0)70-323 77 60 

Charlotta Göransson, Q-linea AB  
charlotta.goransson@qlinea.com 
+46 (0)70-771 59 67 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 
maj 2020 kl. 15:00 (CET). 
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Om Q-linea  

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och 
förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Vår 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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