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Kommersiell utvärdering av ASTar-systemet inledd i Europa

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och leverera 
lösningar för att diagnostisera smittsamma sjukdomar exakt och snabbt, meddelar idag att 
den kommersiella utvärderingen har startat av det helautomatiserade ASTar®-instrumentet 
och tillhörande förbrukningsartiklar, som levererar snabba svar på antibiotikakänslighet för 
gramnegativa bakterier, inklusive fastidiösa, direkt från positiva blodkulturer.

”Vi är glada att kunna meddela att vi inom en månad efter CE-märkningen har startat den kommersiella 
utvärderingen av ASTar i Europa med den första systeminstallationen. Det visar det engagemang vi har från 
Thermo Fisher Scientific och att alla förberedelser från båda organisationer har gett resultat. Detta är vårt 
första steg i den kommersiella lanseringsstrategin för ASTar för att stödja en långsiktigt framgångsrik 
kommersialisering. Thermo Fisher Scientific har en dedikerad försäljnings-, marknadsförings- och 
serviceorganisation för att stödja ASTar och det tycker jag är mycket positivt”, säger Jonas Jarvius, vd på Q-
linea.

ASTar-instrumentet och ASTar BC G-Kit erbjuder den bredaste kombinationen av antimikrobiell panel och 
koncentrationsintervall för en enskild analys av gramnegativa bakterier. Testet möjliggör analys av både 
fastidiösa och icke-fastidiösa bakterier för snabba och omfattande resultat som stöder optimala 
behandlingsbeslut.

För ytterligare information om ASTar, vänligen kontakta Q-linea för den svenska marknaden www.qlinea.
 och Thermo Fisher Scientific för andra europeiska länder com/request-consultation/ www.thermofisher.

.com/se/en/home/global/forms/industrial/rapid-antimicrobial-susceptibility-testing.html

ASTar® Instrument och ASTar® BC G-Kit är CE-märkta men inte FDA 510 (k)-godkända och inte tillgängliga 
för försäljning i USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0) 70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0) 70-600 15 20

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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