
LIFEASSAYS:    Abreos Biosciences och LifeAssays® AB signerar
R&D avtal för cancer och autoimmuna tester inom humanmedicin.
IDEON, Lund - Abreos Biosciences och LifeAssays® AB har signerat ett Utvecklingsavtal. LifeAssays® skall implementera Abreos tester för
personaliserad och mer effektiv uppföljning av behandling baserad på Abreos patenterade Veritop teknologi, på MagniaReader plattformen

Abreos Biosciences och LifeAssays® AB har signerat ett Utvecklingsavtal. LifeAssays® skall implementera Abreos tester för personaliserad och mer
effektiv uppföljning av behandling baserad på Abreos patenterade Veritop teknologi, på MagniaReader plattformen. Detta möjliggör att dessa tester kan
erbjudas i patientnära miljö (PoC). Ett framgångsrikt samarbete, öppnar även möjligheten att erbjuda utvalda Abreos tester på LifeAssays ” Point of Need
(PoN)” plattform, den unika kvantitativa engångstesten (QDA), i framtiden.

”LifeAssays är väldigt glada över att kunna annonsera detta samarbete med Abreos. Vår nya Partner har en teknologi som möjliggör för läkare att bättre
anpassa doseringen av läkemedel som är dyra, och många kan ge allvarliga biverkningar för individen, på individuell basis. Med vår MagniaReader, och
potentiellt också QDA plattformen, kan vi hjälpa Abreos att erbjuda detta i en patientnära miljö”,säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays® AB.

”Vi är exalterade över möjligheten att arbeta med LifeAssays® och utveckla PoC applikationer av våra existerande produkter inom cancer och autoimmuna
sjukdomar. Vi är i behov av en känslig och robust plattform för dessa tester och vi är övertygade om att MagniaReader erbjuder just det”,säger Dr. Bradely
Messmer, CEO Abreos Biosciences.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller
email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på
bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system
för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com


