
 

Diagonal Bio AB presenterar testresultat där två patogen detekteras samtidigt 
på under 10 minuter 
 

Tisdag 8 februari 2022 

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) presenterar idag testresultat som bekräftar 
samtidig detektion av två patogen: covid-19 och influensavirus typ A på under 10 minuter. 
 
Diagonals mål är att begränsa spridningen av sjukdomar över hela världen genom att möjliggöra 
snabb, exakt, och kostnadseffektiv diagnos av alla typer av infektionssjukdomar. 
 
Utvecklingen av Bolagets diagnostiska plattform Panviral pågår fortlöpande och idag presenterar 
Diagonal nya resultat som bekräftar parallell detektion av två nära besläktade modellpatogen – covid-
19 och influensavirus typ A på under 10 minuter (24 positiva covid-19 prover detekteras på 9.18 
minuter i genomsnitt, standarddeviation 0.95 minuter; 24 positiva influensavirus typ A prover 
detekteras på 8.99 minuter i genomsnitt, standarddeviation 0.33 minuter). Simultan detektion av olika 
patogen innebär ett stort steg mot förbättrad, differentierande diagnostik av infektionssjukdomar. I 
kombination med Diagonals senaste tekniska framsteg förstärker de nya testresultaten Diagonals 
position i utvecklingen av en effektiv och mångsidig diagnostikplattform. 
 
 
Jack Egelund Madsen, VD, kommenterar: 

"Vi är mycket glada över att kunna meddela dessa betydande tekniska förbättringar. De framgångsrika 
testerna, som visar parallell detektion av olika patogen, indikerar en stor potential för att samtidigt 
påvisa genetiskt material från exempelvis virus, bakterier och svampar. I praktiken innebär våra 
senaste resultat ytterligare ett steg mot möjliggörandet av snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av flera 
sjukdomar och/eller i flera patienter samtidigt. Vi ser en enorm potential för tekniken och fortsätter 
det löpande utvecklingsarbetet med vidare förbättringar.” 
 

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 tisdagen den 8 februari 2022. 

 

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. 
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