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AcouSort säljer ytterligare en AcouTrap till sydkoreansk kund 

AcouSort har fått en order på ett AcouTrap-system från en befintlig sydkoreansk kund inom Life Science-
sektorn. Kunden köpte sin första AcouTrap i oktober 2019 och har nu beslutat att köpa ett andra system. 
Systemet kommer att levereras under fjärde kvartalet 2021.  
 
– Det är mycket positivt att vi sålt ytterligare ett system till en av våra befintliga kunder. Vi ser det som ett 

kvitto på att de är nöjda med systemet, tekniken och supporten vi har tillhandahållit och är glada att de nu ser 

behovet av ett andra system, som kommer att användas inom en annan gren av organisationen, säger 

AcouSorts vd Torsten Freltoft. 

Detta är det fjärde AcouTrap-systemet som säljs till Asien. Förutom att den här kunden nu köper sitt andra 
system har AcouSort sålt en AcouTrap till sin japanska distributör Physio-Tech i början av 2021. Under 2020 
tecknade AcouSort ett samarbetsavtal med ett koreanskt företag som syftar till att integrera AcouTrap-
teknologin i ett nytt cancerdiagnostiksystem. Detta företag köpte en AcouTrap i slutet av 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. 


