
SenzaGen inbjudna till High-Tech mässa i amerikanska
kongressen
SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech
Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala
upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016.

High-Tech Health Research Expo arrangeras av Tom Marino, som är republikansk ledamot för Pennsylvania i USA:s representanthus, och
en stark förespråkare för ökade investeringar i alternativa djurfria testmetoder. Marknaden för alternativa och djurfria testmetoder växer
snabbt och det finns ett stort intresse för dess fördelar - vetenskapligt och ekonomiskt såväl som ur ett folkhälsoperspektiv. 

- Uppdraget att minska antalet djurförsök i och med den reformerade Toxic Substances Control Act (TSCA) säkerställer ett ännu större
intresse inom området för djurfria testmetoder. SenzaGen har en naturlig plats i detta med sitt GARD test som just nu valideras av OECD
för den internationella marknaden, säger Brian Rogers, VD för SenzaGen Inc. 

På mässan kommer utvalda företag ha möjlighet att presentera sin verksamhet och teknik till medlemmar av kongressen samt ett stort
antal viktiga beslutsfattare och upphandlare från olika myndigheter. Målet med mässan är att bidra till att öka intresset och kunskaperna
kring metoder som ersätter djurförsök genom att skapa en möjlighet att lyfta de främsta företagen på området så att de på ett effektivt sätt
kan nå ett stort antal beslutsfattare på en gång. 

‒ Vi är mycket stolta över att få medverka. Nu har vår amerikanska verksamhet möjlighet att nå några av de mest inflytelserika
kongressledamöter som har mycket att säga till om i vår bransch. Vi ser det som en bekräftelse på vår amerikanska satsning och vår
unika testmetod GARD säger Anki Malmborg-Hager, VD på SenzaGen AB. 

High-Tech Health Care Expo äger rum på Cannon House Office Building i Washington, DC den 15 september, 2016. SenzaGen deltar med
sina amerikanska medarbetare med en monter där företaget kommer att visa den senaste tekniken för att ersätta djurförsök vid säkerhets-
och allergitestning av kemikalier och kemiska ingredienser. 
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Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 %
tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test
har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök.
Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på
Medicon Village i Lund, Sverige


