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BICO vinner Red Dot Design Award för enastående produktdesign 

Två företag inom BICOs affärsområde Biosciences har tagit hem Red Dot-utmärkelser för sin banbrytande 

produktdesign. 

Idag har Discover Echo och CYTENA BPS, två företag som ingår i BICOs affärsområde Biosciences, tagit emot 

två Red Dot designpriser. CYTENA BPSs produkt S.NEST™ tog även emot den högsta möjliga utmärkelsen "Best 

of the Best". 

"För tredje året i rad uppmärksammas BICO av Red Dot-kommittén och det är ett tydligt bevis på vår passion 

för att utveckla användarcentrerade produkter som effektiviserar arbetsflöden inom life science-industrin. 

Detta inspirerar oss att fortsätta fokusera på design i hela koncernen”, säger Markus Grip, Head of Brand & 

Design på BICO. 

Red Dot Award är ett internationellt pris som uppmärksammar ledande produktdesign inom en rad olika 

discipliner. Red Dot tar emot tusentals ansökningar som granskas av en internationell jury bestående av 

experter med över 60 års erfarenhet från olika områden. Utöver den estetiska bedömningen utför juryn även 

användartester på samtliga nominerade produkter för att bedöma materialval, ytstruktur, ergonomi, 

funktionalitet och nivå på hantverk. 

Om CYTENAs produkt S.NEST™: 

S.NEST är en high-throughput mikrobioreaktor med CO2-inkubatorfunktioner som förkortar processtiden för 

celluppskalning och förbättrar mikroskalig miljö för celltillväxt samt effektiviserar cellinjevalet. Mer 

information om produkten finns på: https://www.cytena.com/s-nest-the-next-generation-microbioreactor-for-

cell-line-development/  

Om Discover Echos produkt Revolution: 
Revolution bryter ny mark inom automatiserad mikroskopi genom att erbjuda möjligheten att avbilda med 

transmitterat ljus, faskontrast och fluorescens. Mikroskopet kan även växla mellan upprättstående och 

inverterat läge. Revolution drivs av Discover Echos mjukvarumodul Surface Studio, vilket ger användaren en 

mer intuitiv upplevelse genom att eliminera behovet av okular. Mer information om produkten finns på: 

https://discover-echo.com/revolution/  

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

   

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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