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PROLIGHT DIAGNOSTICS TECKNAR 
KOMMERSIALISERINGSAVTAL FÖR PLD MICRO FLEX

Prolight Diagnostics AB meddelar idag att bolaget har undertecknat ett 
kommersialiseringsavtal för sin point-of-care (POC)-plattform PLD Micro Flex med 
bolagets teknologi- och utvecklingspartner, The Technology Partnership plc (TTP), i 
Cambridge, Storbritannien. Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling 
och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell 
partner till PLD Micro Flex. Prolight Diagnostics kommer att få ersättning när 
framtida intäkter genereras.

"Vi tror starkt på PLD Micro Flex-tekniken men måste prioritera våra resurser. Vi valde TTP som 
vår kommersialiseringspartner eftersom TTP har detaljerad kunskap om plattformen och ett 
omfattande kommersiellt nätverk på diagnostikmarknaden. TTP har det tekniska kunnande 
och den affärsutvecklingsexpertis som krävs för att driva pågående externa initiativ och 
diskussioner, i syfte att säkra rätt industriell partner för PLD Micro Flex. Genom avtalet 
kommer Prolight Diagnostics att få ersättning i takt med att framtida intäkter genereras”, 
säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.
 
"Efter att ha arbetat med Prolight för att utveckla PLD Micro Flex-plattformen är vi glada över 
att vara en del av nästa steg i kommersialiseringen. Vi ser fram emot givande diskussioner 
när vi söker en kommersiell partner för plattformen och tekniken”, säger Giles Sanders, chef 
för diagnostik på TTP.
 
PLD Micro Flex, som kombinerar TTPs teknik (Flex Membrane-tekniken) och Prolight 
Diagnostics teknik (ELISA-teknologi i mikroformat), har potential att uppnå likvärdiga 
testprestanda som sjukhuslaboratorier i ett format som lämpar sig för vida distribuerade 
diagnostiska tester.
 

Om TTP
TTP är ett ledande teknikutvecklingsföretag baserat nära Cambridge, Storbritannien, med 
cirka 240 forskare och designers som arbetar med spjutspetsföretag över hela världen för att 
ta avancerad teknik till marknaden.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ)

E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se
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Om oss
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt 
teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it 
baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med 
små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och 
intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna 
teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt 
behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT 
området uppgick 2021 till USD 34,6 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-11-28 08:00 CET.
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