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PRESSMEDDELANDE                        21 januari 2021 

 

Recipharm och binx health har ingått ett långsiktigt leveransavtal 

Recipharm och binx health meddelar idag att de undertecknat ett långsiktigt tillverkningsavtal som 

innebär leverans av engångskassetter för den diagnostiska plattformen binx io. Leveranserna 

påbörjas omgående.  

Överenskommelsen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan binx health och Recipharm och 

innebär att en helt ny diagnosplattform kan komma ut på marknaden i stor skala. Plattformen ger 

ett så gott som omedelbart diagnosresultat för klamydia och gonorré, till fördel för både patienter 

och vårdpersonal. Recipharm kommer att leverera engångskassetter från sin anläggning i King’s 

Lynn i Storbritannien.   

I en kommentar till överenskommelsen säger Jeff Luber, CEO vid binx health: ”Jag är väldigt glad 

att vi kan utöka vårt goda samarbete med Recipharm och jag ser fram emot att utveckla detta med 

ytterligare ökad kapacitet. Möjligheterna för vår diagnosplattform binx io är enorma, och det är 

viktigt för oss att vi har en pålitlig partner.”  

Keyvan Djamarani, VD, Bespak by Recipharm, säger: ”Det är spännande för oss att vi kan vara en 

del av det här projektet och leverera till plattformen binx io. Diagnostisk testning vid vårdtillfället är 

ett marknadssegment som kommer att växa och Recipharm ser detta samarbete som en strategiskt 

viktig ingång till detta högintressanta affärssegment. Det är dessutom ett viktigt komplement i vårt 

erbjudande från Bespak by Recipharm.”   

Recipharm är en mindre investerare i binx health. 

 

 

Kontaktinformation Recipharm 
Keyvan Djamarani, VD Bespak by Recipharm, keyvan.djamarani@recipharm.com, +44 155 369 3421 
 
För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 
1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing 

 

 

 

Kontaktinformation binx  
Cassie Arnold: cassie@KMAandCo.com  
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Om Recipharm 
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom 
läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika 
former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling 
och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl 
stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har 
utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på 
Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com. 

 
About binx health 
binx health is a first-of-kind population health technology company that brings high quality convenient testing 
to the places where people live, work, study and shop. We work with large corporate partners and institutions 
to keep populations healthy and businesses and schools open. Our solutions broaden access to care for millions. 
Our point-of-care io platform puts central-lab quality testing solutions in the hands of clinicians everywhere, 
including the rapidly expanding ecosystem of retail health. Our suite of medically guideline-driven, at-home 
testing solutions bring high quality testing and population health tools and digital integration capability to large 
corporate partners and those unable to visit a clinic location. Our FDA cleared io platform is the first ever point-
of-care tool for the detection of chlamydia and gonorrhea that provides central lab performance results in about 
thirty minutes. Our platform is highly flexible, easy-to-use and rapid, offering molecular point-of-care answers 
at central-lab quality performance and for the first time enabling single-visit test and treatment. We are 
currently expanding the platform COVID-19 testing combining our proprietary electrochemical detection with 
CRISPR methods. We are building solutions designed for the future of healthcare that lies at the nexus of 
testing convenience, rigorous science, and strong consumer relationships. 

 

About binx IO Platform 
The platform is the fastest molecular platform in the world that has U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
clearance for chlamydia and gonorrhea testing. It is based on a proprietary detection method that makes it 
suitable for broad application across infectious diseases. It has a demonstrated ability to rapidly detect complex 
infectious disease targets from bodily fluids with very high accuracy and consists of an easy-to-use, desktop-
sized instrument and single-use cartridge with multiplex capacity of up to 24 targets. Once a patient sample is 
added to the cartridge and loaded into the io instrument, the process is fully automated, requires no 
interpretation of data, and is designed to produce a clearly indicated onscreen “detected” or “not detected” 
result. 
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