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Bolagsnyhet 
Göteborg den 29 oktober 2019 
 

Ny video från Leslie Vosshall-laboratoriet vid Rockefeller University där 
BioPen® används för potentiellt livsavgörande forskning 
 
Leslie Vosshall-laboratoriet studerar molekylär neurobiologi relaterat till myggors värdsökande beteende. De använder 
BioPen® för att bedriva forskning som belyser hur myggornas blodsugande beteende initieras, med fokus på stiletten, vilket 
är den del hos myggorna som kommer i direkt kontakt med blod. Forskarna vid Rockefeller Universitetet kommer att 
använda den här informationen för att kartlägga hur myggorna upptäcker blod och reglerar det beteende som är ansvarigt 
för överföring av vektorburna sjukdomar till miljontals människor över hela världen, exempelvis Zika, Dengue och Malaria. 
Fluicell är mycket stolta över att kunna bidra till sådan viktig och högkvalitativ forskning genom att erbjuda innovativa 
instrumentlösningar till tekniskt utmanande applikationer. 
 
Chief Technology Officer Gavin Jeffries kommenterar: 
”Med hjälp av BioPen® har forskarna vid Leslie Vosshall-laboratoriet kunnat leverera blod till myggornas nålliknande 
blodsugande stilett medan de registrerade neuronala responser. Videon vi har fått från dem är verkligen anmärkningsvärd 
och det är ett fantastiskt sätt att visa betydelsen av BioPen®. Vi ser fram emot vad forskningen på Rockefeller Universitetet 
kommer att leda till och konstaterar att Fluicell verkligen bidrar till potentiellt livsavgörande forskning genom BioPen®.” 
 
Veronica Jove, doktorand på Rockefeller University kommenterar BioPen®: 
“The BioPen® product is well designed and works even better than we could have hoped. Fluicell installed the product and 
tailored it to our specific research goals. We have found BioPen® to be flexible for different research purposes. The team is 
very reliable with customer support.” 
 

Videon från Rockefeller Universitetet kan ses https://twitter.com/FluicellAB/status/1189099085451743233 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com  
 

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 har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D 
under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan 
kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission 
AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se. 
 

http://www.fluicell.com/
https://twitter.com/FluicellAB/status/1189099085451743233
mailto:victoire@fluicell.com
http://www.fluicell.com/

