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NextCells biobank Cellaviva beviljas tillstånd från IVO för att 

hantera stamceller från fettvävnad 

 
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att dess biobank Cellaviva har fått utökat tillstånd från 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att även hantera och förvara stamceller från fettvävnad.  Beslutet 

gör det möjligt för bolaget att lansera sin nya tjänst som innebär personligt stamcellssparande för vuxna.   
 

Bolaget innehar sedan tidigare tillstånd från IVO att bedriva vävnadsinrättning för celler från navelsträng och 

navelsträngsblod från nyfödda barn och förestår en biobank för familjesparande av dessa celler. Det utvidgade 

tillståndet rörande fettderiverade stamceller innebär att bolaget nu även kan komma att erbjuda vuxna möjligheten 

att spara sina stamceller. Cellerna samlas in genom fettsugning, renas och processas för att sedan frysas ner i 

flytande kväve och sparas för eventuellt framtida bruk. Fettvävnad är en specialiserad bindvävnad som innehåller 

bindvävsbildande eller mesenkymala stamceller som liknar navelsträngsvävnad. 

 

“Tillståndet från IVO möjliggör att vi kan erbjuda sparande av stamceller även för vuxna,” säger Mathias Svahn, VD 

för NextCell. 

 

 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 05 april 2019. 

  

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

 

For more information about NextCell Pharma AB, please contact: 

Mathias Svahn, CEO 

Sofia Fredrikson, CFO 

Phone: 08-735 5595 

E-mail: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 

 

 

Om NextCell Pharma AB: 

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar 

ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och 

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller 

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en 

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från 

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. 
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