
 

ALPHAHELIX DOTTERBOLAG TECHTUM INGÅR 
DISTRIBUTIONSAVTAL MED S2 GENOMICS 
 
 
AlphaHelix dotterbolag Techtum Lab AB har ingått exklusivt distributionsavtal med S2 Genomics, CA, USA 
för deras  Singulator™ 100 för automatisk cell och cellkärnisolering samt den unika teknologin Spatial 
sequencing™. Avtalet gäller för Norden. 
 
Analys av enskilda celler eller cellkärnor från vävnads prover, t ex tumörer, innefattar isolering av cell eller 
cellkärna. Det är idag ett manuellt steg som tar tid och är mycket arbetsintensivt. Singulator™ 100 
automatiserar hela processen samtidigt som den ger bättre utbyte, högre överlevnadsgrad och 
reproducerbarhet. Spatial sequencing™ är en ny teknologi som gör det möjligt att göra 3D studier av celler 
via NGS.   
 
- Singulator™ 100 är en mycket attraktiv produkt för de som arbetar med single cell analyser. Marknaden är 
bred och kunder finns inom forskning för cell och molekylärbiologi samt NGS analyser. Techtum får en 
produkt som ligger i absollut framkant. Vi ser en god efterfrågan och räknar med att S2 Genomics ger ett 
tillskott på 2 MSEK i år. Intäkterna består av förbrukning och instrument där förbrukningen är intressNTast 
på sikt. Då denna typ av forskning växer mycket snabbt så ser vi mycket positivt på framtiden.” , säger 
Mikael Havsjö, VD AlphaHelix. ”Det är tyvärr svårt att beräkna intäkterna från Spatial sequencing™ då 
området är relativt nytt.”   
 
Contact person at AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):  
Mikael Havsjö, CEO  
070 788 12 08  
Mikael.havsjo@alphahelix.com   
 
Contact person at Techtum:  
Ulrica Karlsson  
073 800 1259  
ulrica.karlsson@techtum.se  
 

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB 
instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av 
laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975. Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom 
genetisk fosterdiagnostik sedan 2004.   
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