
– Vår produktion här i Lund har en lång histo-
ria. Den biotekniska inriktningen har sina rötter 
i SSA:s forskning och utveckling på sextiotalet, 
säger Tobias Modig som är fermenterings-
forskare på Repligen i Lund. 

Repligens verksamhetsområde i Lund är 
tillverkning av Protein A som är en viktig 
komponent för framställning av de nya gener-
ationer av läkemedel som nu är på väg att få 
sitt genombrott. Det är en efterfrågan som ökar 
i takt med den allt vanligare användningen av 
antikroppsbaserade läkemedel. 

– Efterfrågan på Protein A behövs för uppren-
ing av antikroppar. Efterfrågan ökar nu kraftigt 
inom den globala läkemedelsindustrin där vi 
har ett försprång, säger Tobias Modig. 

Vid tillverkningen av biologiska läkemedels-
komponenter genom fermentering är kontroll 
över syrehalten avgörande vid produktionen. 
Repligen har fram tills för ett halvår sedan 
använt sig av polarografisk syremätning vid 
tillverkningen. Men för cirka ett år sedan gick 
de över till optisk syremätning med hjälp av 
METTLER TOLEDOs instrument INPRO 6860i. 

– Det är en stor skillnad i arbetssätt. Tidigare 
hade vi så kallad polarografisk syremätning 

där sensorn behövde fyllas med ett vätske- 
medium och kalibreras vilket tog cirka sex  
timmar, säger Tobias Modig. 

Nu är odlingarna stabilare och mer robusta 
än tidigare. Kalibreringen är väsentligt lättare, 
instrumentet är driftsäkrare och underhålls-
behovet är lägre. Tack vare den digitala sig-
nalöverföringen blir det också mindre risk för 
störningar. 

– Alla dessa fördelar gör ju naturligtvis att op-
eratörerna upplever mindre stress i sitt arbete 
och risken för driftstopp minimeras. 

Effektivare produktion för Repligen med 
METTLER TOLEDOs optiska syremätare
Repligen är en amerikansk life science producent med kunder inom läkemedelsbranschen i 
hela världen. För drygt fem år sedan köpte företaget upp Novozymes Biopharma i Lund där 
Repligen nu har en produktionsanläggning. För att effektivisera den nödvändiga syremätnin-
gen i framställningen av företagets produkter har Repligen vänt sig till METTLER TOLEDO. Det 
ledde till att en toppmodern optisk syremätningsutrustning installerades, vilket har minskat 
risken för driftstopp i produktionen.
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Med hjälp av METTLER TOLEDOS instrument INPRO6860i 
kan Repligen mer effektivt mäta mängden syre i sina pro-
dukter och på så sätt minska avbrotten i sin produktion.
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Fakta om Repligen Sweden AB
 
Övergripande: Repligen är ett amerikanskt life science med stor del av tillverkningen i Lund. 
Tillverkning: Komponenter till läkemedelsindustrin, framförallt Protein A och tillväxtfaktorer för 
cellodling.
Anställda i Sverige: Runt 60
Omsättning i Sverige: omkring 300 000 000 kr
Kort historik: Repligen köpte verksamheten av Novozymes Biopharma 2011. Tidigare har 
bioteknisk tillverkning skett på nuvarande plats i olika företagskonstellationer sedan 1986. Bland 
annat AC Biotechnics, ABP International, Multiferm, Biogaia Fermentation. 

Nu har vi sett över rutinerna för syremätning 
generellt och detta kommer definitivt leda till 
ökad produktivitet.

Tobias Modig säger att framställning och 
användning av de nya typerna av biologiska 
läkemedel ännu bara är i sin linda. 

Repligens tillverkning ligger helt i linje med 
utvecklingen och tillväxten i den biotekniska 
marknaden har varit ca  15 procent per år den 
senaste tiden. Företaget fyller  en signifikant 
andel av marknadsbehovet av Protein A i 
nuläget.
 
– Vi har en enorm tillförsikt inför framtiden. 
Hela vår produktportfölj är väl anpassad för 
biopharmaindustrins utveckling.  
METTLER TOLEDOs robusta instrument hjälper 
oss naturligtvis i den riktningen, säger Tobias 
Modig.

Valet av leverantör för utrustning är mycket 
viktigt för Repligen då produkter till läke-
medelsbranschen kanske är en av de mest 
känsliga branscherna vad gäller säkerhet och 
tillförlitlighet. 

– När man gör 
förändring i vår typ 
av produktion måste 
man vara hundra 
procent säker på sin 
leverantör. 

Vi har naturligtvis 
bedömt andra  
alternativ innan  
denna nya syre-
mätningsmetod 
introducerades, men 
METTLER TOLEDO kändes utan tvekan som 
det rätta alternativet med tanke på den goda 
kontakt och support vi har haft tidigare. Och 
så här sex månader i efterhand kan vi också 
konstatera att vi gjorde ett korrekt val, säger 
Tobias Modig.

Tobias Modig, fermenterings-
forskare på Repligen i Lund


