
 

Diagonal Bio AB presenterar nya testresultat som visar svarstid på covid-19 

prover under 10 minuter 

Fredag, 3 december 2021 

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) har genomfört ytterligare tester på covid-19 prover. 

Testerna visar att positiva covid-19 prover detekteras på i genomsnitt 9.85 minuter, vilket är 

snabbare än konkurrerande lösningar.  

Utvecklingsarbetet av Diagonals diagnostiska plattform Panviral pågår löpande, med målsättningen att initiera 

kommersialisering under det andra halvåret 2022. Nyligen har forsknings- och utvecklingsarbetet fokuserats på 

förfining och optimering av Panvirals prestanda. Mer specifikt har arbetet kretsat kring förkortning av svarstiden. 

Diagonals senaste tester visar att positiva covid-19 prover detekteras på 9.85 minuter i genomsnitt (35 positiva 

prover, standarddeviation 0.35 minuter). Bolaget är nöjt med testresultaten, både vad gäller svarstiden och den 

tidigare kommunicerade noggrannheten1 på 96.5%. 

 

Jack Egelund Madsen, VD, kommenterar: 

”De senaste resultaten av testtidsoptimering är mycket positiva eftersom dessa gör Panviral potentiellt snabbare 

än alla konkurrerande diagnostiska lösningar på marknaden. Kombinationen av snabb detektion, hög precision 

och enkel användning skapar kommersiella möjligheter på global skala. Vi ser fram emot att ta morgondagens 

diagnostiska infrastruktur till marknaden. Vi är mycket nöjda med de resultat vi har uppnått hittills och kommer 

fortsätta att optimera Panviral.” 

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta: 

Jack Egelund Madsen, VD 

Telefon: +46 73 526 27 59 

E-post: jem@diagonalbio.com 

 

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den fredag den 3 december 2021. 

 

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen 

Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget 

grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik 

av patogenburna sjukdomar. 

 

 
1 Diagonal Bio AB ger en uppdatering gällande pågående utvecklingsfas - Diagonal Bio AB (cision.com) 
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