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Genovis lanserar en uppföljning till FabRICATOR®
Genovis lanserar en uppföljning FabRICATOR som marknadsförs under namnet
®
FabRICATOR Z till kunder inom främst läkemedelsindustrin för preklinisk forskning.
Genovis produkter marknadsförs under namnet SmartEnzymes och används till stor del inom
®
preklinisk forskning och läkemedelsframställning. FabRICATOR Z är ett rekombinant protein som
klyver en antikropp i två delar ett Fab-fragment och ett Fc-fragment. Till skillnad från Genovis
®
storsäljare FabRICATOR klyver FabRICATOR Z även en viss typ av mus IgG på kort tid och mer
effektivt än FabRICATOR och de andra enzymen på marknaden. Produkten kompletterar
®
®
FabRICATOR och FabULOUS och kommer i denna vecka att introduceras på konferensen PEGS i
Boston.
®

- FabRICATOR Z är en produkt som har bättre prestanda på vissa typer av antikroppar som våra
kunder arbetar med. Den förbättrade prestandan på framförallt mus IgG2a jämfört med FabRICATOR
öppnar också upp för nya applikationer, bl.a inom diagnostik, där denna typ av antikroppar är mer
frekvent förekommande. Det är glädjande att kunna lansera ytterligare en produkt som vi tagit fram
genom att arbeta nära våra kunder, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis

®

För mer information om FabRICATOR Z: www.genovis.com/FabRICATOR_Z

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Olsson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 33
E-post: fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som
underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom
läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget
GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar
nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.
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