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Leverans av den första Panviral-enheten (RUO) banar 
väg för pilottester 
 
Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar att den första 
prototypen av Panviral, ämnad för forskningsändamål (RUO), har levererats vilket är en viktig milstolpe i 
bolagets resa mot kommersialisering.  
 
Pinviral-systemet levererar diagnostiska resultat inom 10–15 minuter på upp till åtta patienter eller åtta olika 
infektionssjukdomar samtidigt, med samma noggrannheter som PCR-baserade teknologier vilket idag är Gold 
Standard inom västerländsk sjukvård. Panviral kan användas för att diagnostisera ett brett spektrum av 
infektionssjukdomar såsom luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och antibiotikaresistenta 
bakterier.  
 
“Med leveransen av den första prototypen av Panviral-enheten har Diagonal Bio nått ytterligare en viktig 
milstolpe i linje med de mål som sattes upp för 2022. Detta är ett stort steg mot den kommande 
kommersialiseringen och att kunna erbjuda att kunna erbjuda förbättrad vårddiagnostik till vårddiagnostik till 
patienter och vårdgivare så snart som möjligt” säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB. 
 
Diagonal Bio har redan undertecknat det första Letter of Intent (LOI) med målet att initiera pilottester inom en 
snar framtid. Det första LOI undertecknades med Center of Diagnostics på Danmarks Teknologiska Universitet 
(DTU) och Lunds universitet.  
 
Pilottester med externa samarbetspartners och Key Opinion Leaders (KOL) vid ackrediterade laboratorier och 
kliniker för infektionssjukdomar kommer leda till publicering av viktiga data, där externt stöd för Panvirals 
prestanda är ett avgörande steg för att få Panviral till marknaden. Diagonal Bio väntar nu på leverans av 
ytterligare Panviral-enheter (RUO) under de kommande månaderna, vilket kommer underlätta när pilottesterna 
skalas upp i takt med att andra ledande kliniker och laboratorier tas ombord.   
 
För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta 
Jack Egelund Madsen, VD 
Telefon: +46 73 526 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com 
Hemsida: www.diagonalbio.com 
 
Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 
Telefon: +46 11 32 30 732 
E-post: ca@skmg.se 
 
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. 
Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av 
patogenburna sjukdomar. 
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