
Pressmeddelande  
Göteborg, Sverige 
2 februari 2022, 15:00 (CET)  
 
 

DISPENDIX introducerar två banbrytande 
vätskehanteringsplattformar vid SLAS 2022 
Idag meddelade DISPENDIX, ett BICO-koncernbolag, att bolaget introducerar I.DOT HT Non-
Contact Dispenser och L.DROP Liquid Handler vid SLAS 2022. 

DISPENDIX, som i flera år haft stark tillväxt tack vare det kontaktfria dispenseringsystemet 
I.DOT, har investerat i strategisk forskning & utveckling (FoU) och partnerskap i branschen för 
att ta fram två banbrytande plattformar som tillsammans kommer erbjuda forskare mer 
holistiska arbetsflödeslösningar för genomik och läkemedelsforskning. 

I.DOT HT bygger på kärnteknologin i I.DOT med en utökad kapacitet på källplattan till ett 384-
brunns format för att stödja hanteringen av sammansatta bibliotek hos såväl stora 
läkemedelsföretag som mindre bioteknikföretag. I.DOT HT ger samma precisionsgrad och 
process-säkerhet som användarna kan förvänta sig av övriga produkter i DISPENDIX-portföljen 
samtidigt som I.DOT:s användningsområden utökas; användare kommer kunna försegla och 
lagra källplattor som innehåller sammansatta bibliotek för analysutveckling, optimering och 
screening. 

DISPENDIX har även kommunicerat introduktionen av L.DROP vätskehanterare med målet att 
produktifiera laboratorieautomation. “Vi har tagit in experter utanför life science-industrin för 
att leverera en utmärkt utformad och webbaserad vätskehanterare”, säger Petros 
Apostolopoulos, VD för DISPENDIX. “Vi ser fram emot att visa kunderna att automatiserad 
vätskehantering inte behöver vara en utmaning att använda, och hur man använder det på ett 
tillförlitligt och effektivt sätt.” 

L.DROP kopplar samman sensorteknologi och en webbaserad arkitektur för ett mer dynamiskt 
instrument som kan skala protokoll mellan instrument och till och med laboratorier utan att 
optimeringen tar lång tid. Funktioner som automatiserad kalibrering, webbaserad 
protokollanpassning och pipettering med sluten bana innebär ett revolutionerande sätt för hur 
forskare och automationsingenjörer kan nyttja teknologin för vätskehantering. 

“Som banbrytande innovatörer inom vätskehanteringsområdet är vi glada över att kunna 
lansera nya lösningar för forskarvärlden på vår resa för att skapa framtidens hälsa”, säger 
Petros Apostolopoulos, VD för DISPENDIX. “Med I.DOT HT och L.DROP är vi glada över att 
introducera två banbrytande instrument. Båda kan integreras helt i morgondagens 
laboratorium som är datadrivet och som optimerar forskarnas tid för vetenskaplig upptäckt.” 

Denna lansering är den senaste i DISPENDIX mission att leverera enkla och eleganta lösningar 
för vätskehanteringsindustrin. Dessa produkter kommer att visas och demonstreras på SLAS 
(Society for Laboratory Automation and Screening) i Boston från 7-9 februari 2022, i monter 
2727. 

Mer information om produkterna finns på Dispendix.com 
 
 



För mer information:   
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Hedda Söderström, Communications Manager: +46 73 509 2261  
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari kl. 
15:00 (CET).  

Om DISPENDIX 

DISPENDIX GmbH, den främsta leverantören av lösningar för kontaktfria vätskehanteringslösningar inom 
nano- till mikroliter, grundades 2016 som en spin-off från Fraunhofer Institute for Manufacturing 
Engineering and Automation (IPA) i Stuttgart, Tyskland. År 2018 förvärvades DISPENDIX av världens 
ledande biokonvergensföretag BICO, som nu omfattar över 1 200 kollegor, 14 företag och som erbjuder en 
portfölj av teknologier, produkter och tjänster för att skapa framtidens hälsa. En del av portföljen består 
av DISPENDIX patenterade och allmänt erkända teknologi, I.DOT (Immediate Drop-on-demand 
Technology), som ger intuitiv automatisering, precision och hastighet till varje labb, vilket möjliggör för 
forskare att optimera arbetsflöden för vätskehantering och påskynda sin forskning inom en rad 
applikationer. DISPENDIX vätskehanteringsteknologi möjliggör nya upptäckter inom områden som 
läkemedelsutveckling, diagnostik och syntetisk biologi. Vi tror att tekniska framsteg och vetenskap är som 
gjorda för varandra. Bra teknologi förenklar vetenskap. 

 
Om BICO 
 
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika 
teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att 
möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på 
applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier 
möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput 
läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk 
industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande 
läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på 
Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com  

 


