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MatTek meddelar produktion och leverans av EpiOral-vävnader 
från europeisk anläggning för att bättre tjänstgöra den bredare 
marknaden 

MatTek Life Sciences kommer att producera och distribuera EpiOral från sin 
produktionsanläggning i Slovakien vilket fortsätter BICO-gruppens fokus på att 
tillhandahålla vävnader on-demand till den europeiska marknaden 

MatTek Life Sciences, ett vävnadsteknikföretag i Boston-området och en del av BICO-gruppen, meddelade idag 
att bolagets europeiska anläggning i Bratislava, Slovakien, kommer att börja producera och skicka EpiOral, en 
labbodlad mänsklig oral epitelvävnad som används för att utvärdera konsumentprodukters säkerhet och 
effektivitet. Denna expansion av produktionen möjliggör kortare leveranstider till den europeiska marknaden, 
samtidigt som den högsta kvalitetsstandarden upprätthålls. Denna strategiska expansion från MatTek ligger i 
linje med BICO-gruppens strategi med att öka tillgängligheten för mer hållbara lösningar för 
läkemedelstestning och minska det totala beroendet av djurmodeller. "Inom affärsområdet BICO Bioprinting 
ser vi en konsekvent tillväxt i efterfrågan på vävnadsmodeller och alternativ till djurförsök. Speciellt i Europa 
när lagstiftningen skiftar mot mer hållbara lösningar. Vi är fortsatt engagerade i att utöka hela vårt erbjudande 
till regionen och se till att vi stödjer detta paradigmskifte”, kommenterar Artur Aira, SVP och Bioprinting 
Business Area Director på BICO. 

MatTek etablerade sina laboratorier i Slovakien 2009 för att förse sina europeiska kunder med lokal teknisk 
support och förbättrad fraktkapacitet för att betjäna läkemedels-, kemi-, kosmetik- och personlig vårdindustri 
på framväxande marknader. Produktionen på anläggningen började 2012 med EpiDerm och har utökats till att 
omfatta EpiOcular, EpiIntestinal, EpiAirway, EpiDermFT, ett brett urval av MatTeks glasbottenskålar och nu 
EpiOral. 

"Vi har nyligen accelererat tekniköverföringen för att förbättra vår produktionskapacitet i Europa och göra vår 
teknik mer lättillgänglig över hela världen", säger Kevin Causey, vice vd för affärsutveckling på MatTek. "Vårt 
team i Europa har gjort ett bra jobb med att följa rigorösa utbildnings- och kvalitetskontroll-standarder för att 
upprätthålla den produktkvalitet och service som våra kunder nu förväntar sig." 

"Vi kan leverera kvalitetsprodukter och teknisk support till europeiska kunder med den extra fördelen av 
kortare leveranstider, enklare tulldeklarering och lägre kostnad för frakt", säger Dr. Silvia Letasiova, VD för 
MatTek Europe. "Vi ser fram emot att fortsätta att utöka vår portfölj av MatTek-produkter som är tillgängliga 
från vår anläggning i Bratislava." 

För mer information, vänligen kontakta: 
Avijit Minocha, Marknadschef, BICO 
Telefon (US): +1 (617) 637 5372 
Email: akm@cellink.com  

   

Om Mattek 
 
MatTek Life Sciences grundades 1985 och började producera tredimensionella mänskliga vävnadsmodeller som 

pålitliga ersättningar för djurförsök. MatTeks fysiologiskt avancerade vävnadsmodeller ger företag inom kosmetika, 

kemi- och läkemedelsindustrin möjlighet att uppnå sina mål gällande icke-djurförsök samtidigt som de sänker de 

prekliniska kostnaderna och ger människorelevanta resultat. Med närvaro i USA och Europa inkluderar MatTeks 

erbjudanden idag hud-, ögon-, oral-, andnings-, vaginal- och tarmvävnadsmodeller inklusive sjukdomsmodellering, 

validerade och anpassade testtjänster, primära celler från flera donationer, odlingsmedier och högt optisk 

cultureware. www.mattek.com 
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cavärldsledande 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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