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Pressmeddelande 
Göteborg, 26 april 2018 
 

Fluicell introducerar BioPen®FLEX 

 
 
På allmän begäran från våra kunder kan Fluicell nu med stolthet introducera BioPen®FLEX som är speciellt 

framtagen för arbete med upprätta mikroskop. Med denna produkt så nästan dubbleras den adresserbara 

marknaden för BioPen-sortimentet. BioPen FLEX har en längre mikrofluidial spets och en tunnare hållare jämfört 

med tidigare modeller och ger därför en bättre åtkomst till cellprover med begränsat arbetsutrymme. Forskare 

kan nu utföra studier på enskilda celler och vävnader med högsta upplösning med ytterligare en typ av vanligt 

förekommande mikroskop.  

BioPen FLEX-systemet har alla fördelar från den etablerade BioPen-serien. Den klassiska BioPen-spetsen och -

hållaren, som är optimerade för inverterade mikroskop, kommer från och med nu att marknadsföras som BioPen® 

PRIME. BioPen FLEX- och BioPen PRIME-systemen är utbytbara komponentplattformar, speciellt utformade för att 

uppfylla kraven för läkemedelstestning och cellbiologi med enstaka celler eller tunna vävnader. 

 "Vi arbetar ständigt med att förbättra BioPen-plattformen i vår strategi att förse marknaden med state-of-the-art 

teknologier som kan hjälpa forskare att få fram kritiska data. Det här fallet är särskilt stimulerande eftersom 

produkten efterfrågades direkt av våra kunder. Vi är i en stark position att snabbt kunna möta våra kunders krav 

eftersom vi har all kunskap och kompetens för att modifiera och utveckla våra produkter med egen FoU och 

produktionsanläggning", säger Dr. Gavin DM Jeffries, CTO hos Fluicell. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com  
 
 
 
 
 
 
Kort om Fluicell 
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför 
allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare 
möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga 
produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta 
system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mangold Fondkommission AB, 
telefon +46-8-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget. 
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