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CELLINK lanserar BIO CELLX, en biodispenseringsplattform för 

automatisering av 3D-cellodling 

BIO CELLX avlägsnar barriärer för att automatisera cellbaserade analyser inom 

cancerforskning och läkemedelsutveckling genom att förse cellbiologer med förvaliderade 

protokoll för skapandet av modeller. 

Idag meddelade CELLINK, ett BICO-koncernbolag, att bolaget lanserar BIO CELLX, ett system som använder 

förvaliderade protokoll för att automatisera arbetet med 3D-cellodling. BIO CELLX bygger vidare på CELLINKs 

imponerande bioprintnings-portfolio genom användandet av beprövad teknologi, som det patenterade ”Clean 

Chamber”, och ny teknologi, som nya metoder för automatisk blandning av hydrogeler och celler, dispensering 

med hög precision samt automatisk kalibrering av printmunstycket, vilket ger ett system som möjliggör ett 

reproducerbart och snabbt skapande av 3D-modeller. 

Introducerandet av konceptet med förvaliderade protokoll gör att BIO CELLX ger cellbiologer möjligheten att 

utveckla 3D-modeller utan att behöva koda, skapa CAD-modeller eller välja och optimera parametrar. BIO 

CELLX nyttjar även möjligheterna och kraften inom biokonvergens genom användandet av ECM-baserade 

hydrogeler från Advanced BioMatrix, ett annat BICO-koncernbolag. 

”Denna produkt är ett viktigt steg för att sprida budskapet om cellodling i 3D och de många fördelar som det 

ger cellbiologer. Med BIO CELLX har vi utvecklat en lösning som effektivt stärker forskares förmåga att övergå 

till 3D-cellodling, vilket kommer ge effektiva och reproducerbara modeller som verkligen kan förbättra 

forskningsresultaten,” säger Johan Norrman, CTO för CELLINK. 

”Vi är glada över att ha tagit fram BIO CELLX åt läkemedelsutvecklare. De senaste 5 åren har vi spenderat med 

att utveckla nyskapande bioprinters och vi har nu använt denna expertis för att utveckla en automatiserad 

biodispenseringsplattform som gör kraften av 3D tillgängliga åt alla genom en enkel uppstartsprocess och 

ansträngningslös uppblandning av material och celler. Vi ser framemot att förse läkemedelsindustrin med 

teknik som, genom att bidra med biomimetiska modeller, vi hoppas kommer skapa meningsfulla genombrott 

inom cancerforskning och utvecklingen av cancerbehandlingar,” tillägger Cecilia Edebo, CEO för CELLINK. 

BIO CELLX valdes som finalist i ”the New Product Award” på den senaste SLAS-konferensen med motiveringen 

att produkten har en god chans att påverka och göra ett avtryck i marknaden. 

Besök gärna cellink.com för att läsa mer. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Avijit Minocha, Marknadschef, BICO 
Telefon: +16176375372 
E-mail: akm@bico.com   
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2022, kl. 08:00 (CET). 

 

 

Om CELLINK 

CELLINK skapar framtidens hälsa som en del av BICO, världens ledande biokonvergensföretag. När CELLINK lanserade det första universella 

biobläcket 2016, demokratiserades inträdeskostnaden för forskare runt om i världen och bolaget spelade en viktig roll i att omvandla det 

då framväxande fältet för 3D-bioprinting till en blomstrande industri värd 1 miljard dollar. Idag erbjuder företaget branschledande 

biobläck, bioprinters, mjukvara och tjänster och har citerats i över 700 publikationer och används i fler än 1 000 akademiska, 

farmaceutiska och industriella laboratorier. I framkant av bioprinting-branschen strävar CELLINK efter att motverka bristen på 
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organdonatorer genom biofabricerade transplanterbara organ och är fast beslutna att minska beroendet av djurförsök och öka 

effektiviteten i läkemedelsutveckling med mer fysiologiskt relevanta bioprintade organmodeller. Besök gärna cellink.com för att läsa mer. 

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 
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