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Göteborg, 03 november 2017 

PRESSMEDDELANDE FLUICELL AB 

 

Fluicell AB inlicensierar Dynaflow® Resolve för 

läkemedelsscreening från Cellectricon AB 

 

Fluicell AB har den stora glädjen att meddela att man har tecknat ett exklusivt licensavtal med 

Cellectricon AB, som ger Fluicell globala rättigheter till Dynaflow Resolve produkten och 

tillhörande IP och patentportfölj. 

 

Dynaflow Resolve är en mikrofluidal plattform som framför allt används för sekundär screening 

av läkemedelskandidater riktade mot sjukdomar som påverkar hjärnan och nervsystemen, 

smärta, och hjärta. Produkten lanserades 2004 och har flera stora läkemedelsbolag och 

biotechbolag som kunder. Många specialister anser att Dynaflow Resolve är den bästa sekundära 

screening plattformen på marknaden på grund av den höga datakvaliten, och tidsupplösningen 

samt att den fungerar för alla celltyper och alla typer av jonkanaler. Dynaflow Resolve är 

komplementär till  Fluicells BioPen produkt både med avseende på tillämpningsområden och 

kundsegment. Båda produkterna är högteknologiska mikrofluidala plattformar som jobbar med 

enskilda celler och leder utvecklingen mot nya högpresterande, uthålliga, miljövänliga och 

kostnadebesparande tekniker för läkemedelsindustri, universitet, och forskningsinstitut. 

 

 “Vi ser med stor glädje och mycket entusiasm fram emot att få jobba med Dynaflow Resolve 

plattformen och med gamla och nya kunder inom läkemedelsindustrin. Dynaflow Resolve är ett 

viktigt tillskott till vår produktkatalog och kommer tillsammans med BioPen produkterna ge 

Fluicell en starkare marknadposition och erbjuda nya möjligheter att expandera Fluicells 
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teknologikoncept till nya produktområden riktade mot läkemedelsindustrin ”, säger Fluicells VD 

Victoire Viannay. 

 

“Dynaflow Resolve är en revolutionerande screeningsteknik som används av flera ledande 

globala läkemedelsbolag och som ökar produktiviteten för läkemedelsutveckling. Cellectricon 

kommer att ge Fluicell support med produktöverlämningen under en kortare tidsperiod och båda 

bolagen kommer tillsammans att erbjuda nya och gamla Dynaflow Resolve kunder en enkel 

övergång” säger Cellectricons VD Mattias Karlsson. 

 

Om Cellectricon 

Cellectricon är ledande inom avancerade cellbaserade screeningtjänster för att påskynda 

läkemedelsutveckling. Företagets plattform Cellaxess® Elektra och Discovery Services hjäper 

forskare att identifiera fenotypiska effekter i relevanta biologiska modeller i ett mycket tidigt 

skede i projektets livscykel. Detta skapar ett stort mervärde i beslutsprocessen, vilket innebär 

stora kostnadsbesparingar för läkemedelsindustrin.  

För mer information, besök www.cellectricon.com eller kontakta: 

Mattias Karlsson VD, Cellectricon 

Email: mattias.karlsson@cellectricon.se 

 

Om Fluicell 

Fluicell AB är ett svenskt biotechbolag som levererar innovativa, egenutvecklade och patenterade 

systemlösningar för biologisk och medicinsk forskning till en global kundkrets. Fluicells produkter 

ger unika data, ökar produktiviteten och är kostnadsbesparande. Bolaget sätter stora värden på 

hållbarhet och miljö, och strävar efter att minimera användandet av djur i biomedicinsk forskning. 

Fluicells målgrupper är universitet, läkemedelsföretag och nationella hälsomyndigheter. Bland 

kunderna finns US Food and Drug Adminstration (FDA) och US National Institutes of Health (NIH). 

För mer information, besök www.fluicell.com eller kontakta: 

Victoire Viannay VD 

Email: victoire@fluicell.com  
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