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AcouSort får order på uppgraderad AcouWash från Umeå 

universitet 

AcouSort har fått en order på ett modifierat AcouWash-system från Umeå universitet. Ordern avser ett 
AcouWash-system modifierat för att kunna utföra separation av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita 
blodkroppar. Projektet innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort. 
 
Mottagare av systemet är Andreas Josefsson, biträdande universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och 
perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Josefssons forskning avser att hitta biomarkörer för 
individanpassad behandling, där cirkulerande tumörceller (CTC) är en prognostisk markör för prostatacancer.  
 
Utöver uppgradering och leverans av systemet innebär ordern även ett samarbete mellan Josefssons 
forskningsgrupp och AcouSort. Samarbetet syftar till att optimera separationen av cirkulerande tumörceller 
(CTC) genom att använda det uppgraderade AcouWash-systemet.  
 
–  Affären innebär såväl en signifikant intäkt för AcouSort som möjligheten att få tillgång till akademins 
kompetens för vår produktutveckling. Projektet är ett steg i AcouSorts strategi att samarbeta med etablerade 
forskare i syfte att utveckla AcouSorts separationsteknologi till fler avancerade användningsområden, säger 
AcouSorts vd, Torsten Freltoft. 
 
Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 24 januari 2020. 

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD 

Telefon: +45 2045 0854 

E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

 

 

Om AcouSort 

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. 

Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika 

och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central 

del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). 

Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om 

biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har 

som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och 

partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 
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