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ArcDia International Oy:ltä uusi tuotelinja 
suolistoinfektioiden nopeaan tunnistukseen 
 

	  

Turku,	  7.4.2016	  –	  ArcDia	  International	  Oy	  on	  tänään	  laskenut	  markkinoille	  uuden	  tuoteperheen	  

akuuttien	  suolistoinfektioiden	  nopeaan	  osoittamiseen.	  ArcDia-‐yhtiöiden	  mariPOC®	  testijärjestelmä	  

tunnetaan	  Suomessa	  hengitystieinfektioiden	  pikadiagnostiikan	  markkinajohtajana.	  Nyt	  

lanseerattava	  uusi	  mariPOC®	  Gastro	  tuoteperhe	  laajentaa	  mariPOC®-‐järjestelmän	  testivalikoimaa.	  	  

mariPOC®	  Gastro	  testi	  tunnistaa	  5	  yleistä	  suolistoinfektion	  taudinaiheuttajaa	  yhdestä	  

potilasnäytteestä,	  ja	  se	  on	  perinteisiä	  testejä	  tarkempi.	  Uusi	  tuotelinja	  soveltuu	  käytettäväksi	  myös	  

päivystyslaboratoriossa,	  jolloin	  testitulokset	  saadaan	  entistä	  nopeammin	  lääkäreiden	  käyttöön.	  

Tulosten	  saaminen	  nopeasti	  on	  eduksi	  potilaan	  hoidolle	  ja	  samalla	  voidaan	  paremmin	  estää	  

epidemioiden	  leviämistä.	  	  

mariPOC®	  Gastro	  -‐testin	  tuotekehityksen	  taustalla	  on	  hedelmällinen	  tutkimusyhteistyö	  

suomalaisten	  tutkimuslaitosten	  ja	  terveysteknologiayritysten	  kanssa	  Tekesin	  rahoittaman	  SHOK-‐

ohjelman	  puitteissa.	  

”Tekesin	  rahoittama	  SHOK-‐ohjelma	  on	  ollut	  loistava	  esimerkki	  suomalaisen	  high-‐tech	  -‐yhteisön	  

joukkovoimasta”,	  sanoo	  ArcDian	  tutkimusjohtaja	  FT	  Janne	  Koskinen.	  ”	  mariPOC®	  Gastro	  -‐testin	  

kehittäminen	  on	  ollut	  suuri	  investointi	  ArcDialta.	  Ilman	  Tekesin	  SHOK-‐tutkimuskonsortion	  

yhteistyötä	  emme	  olisi	  onnistuneet	  ratkaisemaan	  suolistoinfektioiden	  diagnostikkaan	  liittyviä	  

tutkimushaasteita	  näin	  nopeassa	  aikataulussa”,	  Koskinen	  jatkaa.	  	  

Terveysteknologian	  vienti	  Suomesta	  on	  kehittynyt	  positiivisesti	  viime	  aikoina.	  ArcDian	  uuden	  

tuotelinjan	  odotetaan	  merkittävästi	  kasvattavan	  ArcDian	  vientiliiketoimintaa	  erityisesti	  etelän	  

lämpimiin	  maihin,	  jossa	  suolistoinfektiot	  ovat	  varsin	  yleisiä.	  ArcDia	  tulee	  laajentamaan	  

tuoteportfoliotaan	  myös	  tulevaisuudessa,	  sillä	  se	  on	  edellytys	  menestykselle	  kansainvälisillä	  	  

markkinoilla.	  

mariPOC®
	  

mariPOC®
	  
on	  automaattinen	  testijärjestelmä,	  joka	  on	  suunniteltu	  akuuttien	  infektiotautien	  nopeaan	  

testaamiseen.	   mariPOC®	   tunnistaa	   merkittävimmät	   hengitystie-‐,	   nielu-‐	   ja	   suolistoinfektioiden	  

aiheuttajat.	   mariPOC®
	  
on	   Suomessa	   markkinajohtaja	   hengitystieinfektioiden	   automaattisessa	  

testauksessa.	  mariPOC®	  on	  tunnettu	  korkeasta	  tarkkuudesta	  ja	  luotettavuudesta.	  	  

ArcDia	  

ArcDia	  International	  Oy	  kehittää,	  valmistaa	  ja	  markkinoi	  mariPOC®-‐testijärjestelmiä	  infektiotautien	  

maailmanmarkkinoille.	   Yhtiön	   aloitti	   toimintansa	   vuonna	   2008	   ja	   työllistää	   Turussa	   28	   henkilöä.	  

www.arcdia.com.	  
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