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Q-linea erhåller avsiktsförklaring för utvärdering och potentiell 
kommersialisering av Podler

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring 
(Letter of Intent, LOI) för en utvärdering och ett eventuellt kommersialiseringspartnerskap för 
Podler med ett stort marknadsledande företag.

Podler-teknologin är för närvarande under utveckling inom Q-linea och kan möjliggöra ett avgörande steg 
för blododling för patienter med blodinfektioner, varav sepsis är det allvarligaste tillståndet. Podler är en 
handhållen autonom enhet för att inkubera och upptäcka tillväxt i blododlingsflaskor. Tekniken kan 
utnyttja värdefull transporttid, tid som annars går till spillo när man använder traditionella metoder. 
Användning av transporttiden kan möjliggöra mycket snabbare svarstider för patienter med blodinfektioner 
och ge lika vård till alla patienter med allvarliga infektioner.

"Detta är ett viktigt steg i vår strategi för kommersialiseringen av Podler-teknologin. Den traditionella 
blododlingsmarknaden domineras av ett fåtal större företag, och att erhålla en avsiktsförklaring för 
utvärdering med ett av dem är naturligtvis ett mycket positivt första steg. Avsiktsförklaringen är ett bevis på 
det seriösa intresse vi ser för vår teknologi, vilket är mycket värdefullt för vår framtida utveckling och 
långsiktiga marknadsstrategi för Podler”, 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.

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 2022-07-06 21:40 CEST.
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