
LifeAssays patenterar och lanserar en ny och banbrytande
teknologi
LifeAssays har patenterat en ny och banbrytande teknologi för immunologiska tester. Teknologin innebär att ett stort problem löses där risken
för felmedicinering undanröjs. LifeAssays har under lång tid adresserat detta och kan nu redan lansera en ny produkt inom vet-sidan men
teknologin fungerar lika bra på human och nya produkter kommer.

Den nya versionen av LifeAssays inflammationstest för häst, equine SAA, innehåller en banbrytande och unik teknologi som säkerställer
att även hästar med väldigt höga SAA-värden diagnostiseras och följs upp korrekt.

”Den här mättekniken är generell för vår MagniaReader plattform och adresserar ett mycket vanligt problem för immunologiska tester. För
väldigt sjuka patienter måste dagens tester, oavsett leverantör, ofta spädas och provet köras om för att användaren skall vara säker på att
rätt svar erhållits. I värsta fall leder problemet till att provresultatet faktiskt blir lägre ju sjukare patienten är.

Med stolthet kan vi därför annonsera lanseringen av vår lösning på detta! Vi börjar med LifeAssays eSAA test där användaren får en tidig
varning om koncentrationen i provet kommer att vara extremt högt.  Det sparar mycket tid och pengar för användaren som inte längre
behöver späda och köra om prover.  Förbättringen leder därför till säkrare diagnos och uppföljning av behandling när användaren direkt
kan vara säker på resultatet. Teknologin är bakåtkompatibel och alla våra instrument kan använda den. De äldre instrument som redan
finns på marknaden gör användaren själv en enkel uppdatering av på 20 sekunder”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays

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


