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Q-LINEA FÅR FÖRSTA ORDER PÅ ASTAR

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att bolagets globala försäljningspartner 
Thermo Fisher Scientific har lagt sin första order på ASTar®-instrument och 
förbrukningsvaror. Värdet på ordern överstiger 8 miljoner kronor.

ASTar är ett helautomatiskt och användarvänligt system för test av antibiotikakänslighet (AST) med kort 
handhavandetid och kapacitet att leverera ett brett svar inom cirka sex timmar för positiva blodkulturer.

Denna order möjliggör kommersiell beredskap inför de första order från kunder efter lansering. 
Kommersiell lansering kan äga rum så snart den kliniska studien är klar och ASTar är CE-IVD-godkänd. 
ASTars första applikation är inriktad på att förbättra diagnosen för patienter med blodinfektioner, där sepsis 
är den vanligaste.

Värdet på denna första order från Thermo Fisher Scientific överstiger 8 miljoner kronor. Ordern inkluderar 
en förskottsbetalning på en bindande order för de kommande sex månaderna.

Både Thermo Fisher Scientific och Q-linea tror på en stark tillväxt för ASTar och strävar efter en långsiktig, 
framgångsrik och stark expansion efter den första kontrollerade lanseringsfasen.

”Vi är naturligtvis mycket glada över att se denna första order innan den kliniska studien har slutförts. Det 
gör att vi tillsammans kan vara redo för lansering och visar på det förtroende som vår partner har för ett 
framgångsrikt studieresultat. Jag tycker också att strukturen med bindande order och förbetalning är viktig 
när Q-linea går in i kommersiell fas.”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

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.

http://www.qlinea.com.
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Denna information är sådan information som Q-linea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-03-10 12:56 CET.
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