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Inhalation Sciences levererar sin första kommersialiserade 
DissolvIt® modul   

 
I ett historiskt drag levererade ISAB sin första fullt kommersialiserade DissolvIt 
in vitro-modul. Den ursprungliga beställningen för leveransen, som gjordes i 
september 2018, var värd 65 000 euro. Leveransen sker till de centrala 
schweiziska laboratorierna hos en global ISAB-kund. DissolvIt har levererat 
avgörande resultat genom uppdragsforskning för kunder under hela sin 
utveckling och är efterfrågad för sina unika IVIVC-kapaciteter. 

DissolvIt har länge varit efterfrågad - och nu levererats. Denna fullständigt 
kommersialiserade och användarvänliga version skickas till en klients laboratorium i 
Schweiz, efter mer än tio års utveckling där modulen har testats i ett stort antal 
utmanande kontraktforskningsprojekt (CRO), och levererat detaljerade in vitro-data 
som korrelerar nära med in vivo-resultat och rankning i klinik. 

VD Manoush Masarrat: ”DissolvIt är, enligt många i branschen, det första verktyget 
som kan påvisa In Vitro-In Vivo korrelation (IVIVC). Detta gör det till ett kraftfullt 
screeningverktyg med enormt strategiskt värde. Exakta, prediktiva, prekliniska IVIVC-
resultat innebär att läkemedelsutvecklare kan utforma pålitliga strategier för 
formulering innan avgörande tid och pengar har använts i klinik - vilket dramatiskt 
minskar risk- och utvecklingskostnader och ökar precisionen och 
utvecklingshastigheten. ” 

DissolvIt kommer också att skapa en ny intäktsström för ISAB genom försäljning av 
verktygets engångskomponent, Dissolution Chambers. Dessa cirkulära 
engångskomponenter simulerar lung/blod-barriären och monteras in i instrumentet 
inför upplösningstestning. Nya system inkluderar ett startpaket med 12 
engångsenheter. 

Varje enskild komponent i den kommersiella lanseringen av DissolvIt är 
precisionskonstruerad enligt exakta standarder för att eliminera risken för avvikelse. 
Viktiga funktioner som den högupplösta optiska mikroskopkameran visar i realtid hur 
partiklar upplöses i den simulerade lung/blod-barriären. DissolvIt’s lättanvända 
programvarupaket aktiverar och styr automatiskt varje steg av testet, vilket igen 
garanterar exakt precision och eliminerar mänskliga störningar. 
 



Manoush Masarrat: "Jag skulle verkligen vilja tacka hela ISAB-teamet för deras 
fantastiska arbete för att nå full kommersialisering. Den framgångsrika lanseringen 
av ett verktyg som är så unikt och innovativt som Dissolvlt understryker teamets 
enorma färdigheter och engagemang. Innovationen över olika discipliner har varit 
exceptionell. Från åren av rigoröst, utmanande, mycket kreativt CRO-arbete i labbet, 
till den sofistikerade drifts- och dataprogramvaran, till kommersiell konceptualisering, 
märkning, tillverkning och förpackning - allt detta kunde åstadkommas genom 
enastående lagarbete och engagemang - och jag tror att DissolvIt kommer att rikt 
belöna oss och våra kunder. 
 
"Låt oss inte glömma - den här skeppningen, och den ursprungliga beställningen, är 
ett resultat av ett framgångsrikt forskningssamarbete. Vi har redan levererat 
exceptionella CRO-resultat med hjälp av DissolvIt, och vi vet att de genererade 
resultaten hade en stor inverkan på våra kunder. DissolvIt har mötts med respekt och 
vi har redan flertalet beställningar på detta system.  Allt tack till vårt team. Volymen 
och precisionen av data som denna teknik levererar visar kunder att IVIVC-resultat 
verkligen kan uppnås här och nu - och att oavsett deras utmaning - kan vi lösa dem 
med DissolvIt. ” 
 
För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:  
Manoush Masarrat, VD  
E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se 
Telefon: +46 (0)73 628 9153  
 

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)  
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande 
instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, 
PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, 
karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår 
hälsa när dessa inandas.   
 

Informationen tillhandahölls via ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 16 

mars 2020. 
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