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Stort intresse för AcouSort på konferens inom molekylär medicin 

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) har i månaden besökt den årliga konferensen Molecular Medicine Tri-Conference (Tri-
Con) i San Francisco. I år var mässans fokusområde vätskebiopsi och immunonkologi (I-O) och lockade över 3 700 
besökare. AcouSorts närvaro resulterade i flertalet nya kontakter och intresset för AcouSorts instrument och teknik var 
stor bland årets gäster. 
 
– Tri-Con är en väldigt betydelsefull konferens som ger oss ett tillfälle att knyta kontakter med potentiella partners för 
strategiska samarbeten. Vi lanserade vårt I-O fokus på konferensen och presenterade våra applikationsmöjligheter för vår 
teknik, vilket väckte ett stort engagemang bland flera life science-aktörer som ser en möjlighet att integrera vår teknik i sina 
diagnostik- och analysinstrument, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 
 
I år stod vätskebiopsi och immunonkologi på Tri-Cons agenda. Vätskebiopsi handlar om att från en kroppsvätska, vanligtvis 
blod, få ut så mycket information om en patients hälsa som möjligt. Detta för att enkelt kunna diagnosticera samt övervaka 
behandling av olika sjukdomar som exempelvis cancer. Immunonkologi är ett stort genombrott inom cancerforskningen. 
Det går ut på att man aktiverar kroppens egna immunförsvar för att slåss mot cancerceller, istället för att använda sig utav 
de klassiska metoderna kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling. Gemensamt för både vätskebiopsi och 
immunonkologi är att det behövs bra metoder för att effektivt hantera, separera och isolera celler eller extracellulära 
vesiklar, vilket AcouSorts teknik för separation och anrikning av partiklar kan erbjuda. 
 
Om Molecular Medicine Tri-Conference 
Molecular Medicine Tri-Conference är en världsledande konferens inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Tri-Con hålls 
årligen i San Francisco och för samman ett nätverk av experter inom bioteknik, läkemedel och diagnostik. Över 3 700 gäster 
från mer än 40 länder besökte årets mässa för att knyta strategiska partnerskap och ta del av presentationer och 
paneldiskussioner. 
 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD 

Telefon: +45 2045 0854 

E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

 

 

Om AcouSort 

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. 

Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika 

och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central 

del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). 

Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om 

biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har 

som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och 

partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 
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