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Q-linea ställer ut på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) - Q-linea meddelar idag att bolaget kommer att ställa ut på 
den viktigaste branschmässan European Congress of Clinical Microbiology & Infectious 
Diseases (ECCMID) som i år hålls i Lissabon 23–26 april 2022. Q-linea kommer att presentera 
snabbresistensbestämningssystemet ASTar®, inklusive ett nytt koncept för smidig, 
omfattande och snabb analys av isolat. Q-linea kommer också att presentera Podler® 
konceptet, den första bärbara blododlingsenheten som kan utnyttja transporttid och 
påskynda resultat för blododlingar.

ASTar är kommersiellt tillgänglig i Europa för helautomatisk analys av positiva blododlingar, men 
plattformen är byggd för att expandera till andra tester. På ECCMID kommer den automatiserade 
laddningsstationen för isolatanalys att presenteras som en framtida förlängning av ASTars kapacitet. Detta 
möjliggör snabb analys av isolat med endast AST-skivan som förbrukningsmaterial.

Q-linea kommer också att presentera Podler, inklusive den bärbara Podler-enheten samt Podler Station 
som fungerar som ett nav i laboratoriet. Podler möjliggör omedelbar inkubation, agitation och kontinuerlig 
övervakning efter blodtagning. Därmed kan all tid tas tillvara och tiden det tar för blododlingsanalys kan 
förkortas.

"Jag är glad över att presentera så många produkter under utveckling och hur de smidigt integreras med 
både ASTar och andra arbetsflöden på ett labb. ASTars utökade kapacitet kommer i framtiden även kunna 
analysera isolat. Eftersom endast AST-skivan används för testet kan produkten erbjudas till ett lägre pris 
jämfört med vår helautomatiska analys för positiva blododlingar. Det är dessutom mycket spännande att 
presentera ett helt nytt sätt att se på blododling genom Podler som har potential att möjliggöra en kortare 
tid till resultat för alla sepsispatienter utan att avståndet mellan labb och sjukhus spelar någon roll. Det är 
ytterligare ett steg på vägen mot en jämlik sjukvård. Produkterna vi visar upp är en del av Q-lineas mål om 
att bidra till en framtidssäker sjukvård genom att tillhandahålla transformativa lösningar för 
infektionsdiagnostik. Vi kommer att ställa ut i monter 1–6", säger Jonas Jarvius, vd på Q-linea.

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

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
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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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