IMD - Institut für Medizinische Diagnostik lanserar GA-map® mikrobiomtest i Tyskland
OSLO, NORGE/BERLIN, TYSKLAND – 15 februari 2022: Genetic Analysis AS ("GA") och Institut für Medizinische
Diagnostik ("IMD"), en del av Medicover Group, meddelar idag att IMD har lanserat GA-map® Dysbiosis Test i
Tyskland. IMD kommer att aktivera sitt nya mikrobiomlaboratorium i februari 2022 och addera
standardiserade mikrobiota-tester till sin befintliga testportfölj av produkter. Det nya testutbudet för
mikrobiota kommer att marknadsföras till kunder i Tyskland och Europa.
Under 2021 lanserade Genetic Analysis en uppdaterad version av GA-map® Dysbiosis Test - det första CE-märkta
IVD-testet på marknaden som tillhandahåller mikrobiotaprofiler och dysbiosstatus för IBS- och IBD-patienter.
Den standardiserade GA-map®-teknologiplattformen är baserad på en innovativ strategi med förutbestämda mål
(PDT) och är ett värdefullt verktyg inom både klinisk forskning och rutindiagnostik.
Dr Volker von Baehr, Medical Director IMD, kommenterar:
"IMD är ett expertlaboratorium med fokus på högkvalitativa resultat. Vi är stolta över att kunna erbjuda den CEcertifierade GA-map®-testpanelen till våra kunder. GA-map® Dysbiosis Test mäter förekomsten av kliniskt
relevanta nyckelbakterier i förhållande till en kliniskt definierad, frisk, normal population. Detta är en stor skillnad
från andra sekvenseringsmetoder där varje användare måste fastställa sina egna referensintervall för friska och
sjuka kohorter. Genom att fokusera på de kliniskt relevanta nyckelbakterierna sparas både tid och resurser, och
GA-map®-plattformen visar utmärkt prestanda och effektivitet i vårt laboratorium."
Ronny Hermansen, VD Genetic Analysis, kommenterar:
"Vi är stolta över att samarbeta med IMD och att uppgradera deras laboratorium med den unika CE-märkta GAmap®-plattformen. GA-map® använder de högkvalitativa Luminex®200- och MAGPIX®-avläsningsinstrumenten,
vilket säkerställer en effektiv och högkvalitativ arbetsgång för laboratoriekunden. IMD, genom Medicover Group,
har ett starkt europeiskt fotavtryck inom klinisk och forskningsdiagnostik, och det är GA:s strategi att förse
kliniska högvolymslaboratorier med diagnostiklösningar av mycket hög kvalitet som sparar både tid och
kostnader för laboratorierna och som också ger exakta resultat."
För mer information om Genetic Analysis, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-mail: rh@genetic-analysis.com
För mer information om IMD / Medicover Group, vänligen kontakta:
www.imd-berlin.de/service-kontakt/kontaktformular
Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och
den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.
Denna information är sådan information som Genetic Analysis AS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 februari 2022.

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig
mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen
är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier
i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-

software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s
vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig
att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har
23 högkvalificerade anställda med relevant vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik,
molekylärbiologi samt bioteknik.
Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.
Om IMD
Institutet för medicinsk diagnostik i Berlin har mer än 400 anställda och utför undersökningar inom
laboratoriemedicin, mikrobiologi, molekylär diagnostik och transfusionsmedicin. Den höga standarden och
kvalitetssäkringen av laboratorietjänsterna säkerställer att IMD uppfyller sitt ansvar gentemot läkarkåren,
kunderna, tjänsteleverantörerna och de anställda. Genom kontinuerlig förbättring av tekniken samt utvidgning
av metodiken, effektiv anpassning av processerna och professionell kompetens uppfyller IMD de ständigt
föränderliga kvalitetskraven. Dessa ansträngningar erkänns genom ackreditering av Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS).
Mer information finns på IMD:s hemsida: www.imd-berlin.de
Om Medicover Group
Medicover är ett ledande internationellt företag inom hälso- och sjukvård och diagnostik och grundades 1995.
Medicover driver ett stort antal ambulanskliniker, sjukhus, specialiserade vårdcentraler, laboratorier och
blodprovstagningsställen, och de största marknaderna är Polen och Tyskland.
Mer information finns på Medicovers hemsida: www.medicover.com

