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ACARIX OCH AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
TECKNAR STRATEGISKT SAMARBETE
American College of Cardiology (“ACC”) och Acarix har tecknat ett strategiskt 
samarbetsavtal med syfte att utveckla ett kliniskt program och riktlinjer för 
användning av akustisk och AI-baserad hjärtdiagnostik i USA, världens största 
marknad för kardiovaskulär sjukvård.

Genom samarbetsavtalet kommer ACC att bidra med klinisk och vetenskaplig expertis till 
Acarix i syfte att definiera användningen och rollen av akustisk AI-baserad teknologi i USA, 
samt utveckla kliniska riktlinjer för användningen av CADScor®System inom primär 
kardiovaskulär diagnostik.

“Avtalet med ACC är det viktigaste strategiska samarbete vi hittills tecknat. Vår målsättning är 
att etablera CADScor®System som global praxis för snabb, AI-baserad utredning av 
bröstsmärtor. Vi förväntar oss att samarbetet med ACC snabbt kommer kunna öka 
användningen av vår unika teknologi” kommenterar Helen Ljungdahl Round, VD och 
koncernchef för Acarix.

ACC är en USA-baserad ideell medicinsk organisation som bildades 1949 och har mer än 
56,000 medlemmar. ACC utfärdar kliniska vårdriktlinjer, tillhandahåller professionell 
medicinsk utbildning, styr nationella dataregister, och handhar nationella kvalitets initiativ 
med målet att transformera kardiovaskulär vård och förbättra hjärthälsa.

Varje år söker miljoner amerikaner vård för bröstsmärtor. Acarix etablerades nyligen på den 
amerikanska marknaden efter att bolaget erhållit FDA De Novo godkännande för 
CADScor®System, ett akustiskt och AI-baserad teknologi för att underlätta snabb och 
tillförlitlig uteslutning av signifikant obstruktiv kranskärlsjukdom hos patienter med 
bröstsmärtor. CADScor®System ersätts i det amerikanska försäkringssystemet av en specifik 
CPT III kod 0716T som godkändes under 2021 och blev effektiv 1 juli, 2022.

För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.

 round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email christian.lindholm@acarix.com

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad 
uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått 
DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt 
kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och 
kostsam diagnostik. CADScor®-systemet använder avancerad akustik och AI-teknik för att på ett icke-
invasivt sätt utesluta CAD på mindre än 10 minuter, med minst 96 % säkerhet. Acarix är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, 

) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök certifiedadviser@redeye.se www.
.acarix.com
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Denna information är sådan information som Acarix är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-09-26 08:00 CEST.
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