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AcouSort reser till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet 

när landet nu öppnar upp efter pandemin 

AcouSort har varit etablerat på den japanska marknaden sedan 2019 då företaget tecknade ett exklusivt 
distributionsavtal med sin japanska partner Physio-Tech. Samma år inledde AcouSort även ett samarbete 
med ett ledande japanskt life science-bolag. Efter nästan tre år av stränga restriktioner har Japan nu öppnat 
upp landet för utländska besökare. Som en av världens största hälso- och sjukvårdsmarknader är Japan en 
prioriterad marknad för AcouSort och ett team av representanter kommer nu att resa österut för att 
återuppta marknadsföringsarbetet. 
 
AcouSort-teamet kommer att besöka företagets distributör Physio-Tech och tillsammans med dem ställa ut 
AcouSorts produkter på JSEV (Japanese Society for Extracellular Vesicles), ett event som samlar Japans ledande 
forskare inom området. Tillsammans med Physio-Tech kommer AcouSort även att genomföra produkt- och 
teknologidemonstrationer hos ett antal internationella life science-bolag baserade i Japan. Under besöket 
kommer AcouSort-teamet också att utbilda kollegorna på Physio-Tech i de senaste applikations-
uppdateringarna.  
 
”Den japanska marknaden är mycket viktig för AcouSort givet dess storlek och teknologiska mognad. Pandemin 
slog till strax efter att vi hade börjat göra framsteg i Japan, vilket fick oss att tappa en del av det momentum vi 
hade etablerat. Vi är nu mycket glada över att återigen besöka våra japanska partners för att förnya våra 
gemensamma ansträngningar att etablera en lönsam närvaro på denna betydande hälso- och 
sjukvårdsmarknad”, säger AcouSorts Commercial Director Agnes Michanek. 
 

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 innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla 

produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter 

separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. 

Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör 

automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av 

nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets 

kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till 

diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets 

forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya 

diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, 

infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets 

Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 

27, Box 7405, 103 91 Stockholm. 
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