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Pressmeddelande 

 

Ny QuickMIC®-studie publicerad i Frontiers 

Uppsala, 28 mars 2022. Gradientech AB (publ) meddelar idag att en ny vetenskaplig studie av bolagets 
diagnostiksystem QuickMIC® publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Frontiers. 
Studien visar på signifikant minskning i tid till möjlig guidning av korrekt antibiotikabehandling av 
svårt sjuka sepsispatienter. 

Det vetenskapliga arbetet är ett samarbete mellan Gradientech och forskare och kliniker på Uppsala 
Universitet och Uppsala Akademiska Sjukhus, med det primära syftet att utvärdera QuickMIC-systemets 
prestanda med avseende på hastighet, exakthet och precision i jämförelse med traditionella 
antibiotikakänslighetsmetoder (AST). 

Författarna drar slutsatsen att QuickMIC är en snabbare diagnostiklösning jämfört med konventionell 
diagnostik, och kan minska svarstiden på kliniska prover med minst 40 procent med hög överensstämmelse 
till den gällande referensmetoden för AST. Som ett resultat av de signifikant minskade svarstiderna för 
kliniska prover kan diagnostiksystemet bidra till tidigare och mer riktad antibiotikabehandling och därmed 
förbättra vårdkvaliteten för svårt sjuka sepsispatienter.  

”Snabbheten för QuickMIC-systemet och den signifikanta minskningen i svarstid jämfört med rutindiagnostik 
är väldigt lovande och kan få stor betydelse för guidning av antibiotikabehandling av sepsispatienter i 
framtiden”, säger Christer Malmberg, Chief Scientist på Gradientech och huvudförfattare till artikeln. 
 
Studien är publicerad i Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, en välrenommerad vetenskaplig 
tidskrift som publicerar forskningsstudier som täcker alla aspekter inom diagnos, behandling och profylax av 
infektionssjukdomar. Tidskriften är del av Frontiers, ett världsledande publikationshus vars syfte är att öka 
spridningen av forskningsresultat via fri tillgång till vetenskapliga studier med hög kvalitet. Gradientech 
stödjer principen om öppen och fri tillgång till forskningsresultat.  
 
Läs artikeln i sin helhet här: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.758262/full 
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Om Gradientech 
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations 
diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik 
guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av 
antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För 
mer information besök gärna www.gradientech.se    
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