
27 juli 2022 17:30:00 CEST

  CellaVision Mobilvägen 12 SE-223 62 Lund

CellaVision® lanserar ett komplett arbetsflöde 
för mindre hematologilaboratorier

På AACC-kongressen i Chicago den 27 juli 2022 tillkännager CellaVision® lanseringen av DIFF-
Line™ by CellaVision, en ny och komplett lösning för arbetsflöden i mindre 
hematologilaboratorier.

DIFF-Line ™ från CellaVision består av tre instrument för utstryk, färgning och analys av perifera 
blodprov: CellaVision® DC-1, RAL® SmearBox och RAL® StainBox.

CellaVision® DC-1 är en analysator som automatiserar och digitaliserar processen för att 
analysera perifera blodutstryk. Analysatorn har ett automatiserat mikroskop, en högkvalitativ 
digitalkamera och ett avancerat datorsystem som använder artificiell intelligens för att 
identifiera och förklassificera celler från färgade blodutstryk. De förklassificerade cellerna 
presenteras på en datorskärm för granskning och verifiering. CellaVision® DC-1 lanserades 
2019 och fick FDA-godkännande i oktober 2020.
RAL® SmearBox producerar högkvalitativa perifera blodutstryk. Instrumentet producerar 
utstryk från ett slutet provrör. CellaVision introducerar RAL SmearBox på marknaden idag den 
27 juli 2022.
RAL® StainBox färgar blodutstryk enligt laboratorieriktlinjer. Instrumentet guidar laboratoriet 
genom en steg-för-steg-infärgningsprocess. Förbättrade färgningsprotokoll bidrar till 
användarvänlighet och optimerad DC-1-prestanda. RAL® StainBox använder MCDh-
metanolfria färger för att säkerställa hög färgkvalitet och reproducerbarhet samtidigt som 
personalens exponering för giftiga kemikalier minskas.

Simon Ostergaard, VD för CellaVision, kommenterar lanseringen: "  är en DIFF-Line™ by CellaVision
helhetslösning för små laboratorier som vill förbättra sin diagnostiksäkerhet. Med förvärvet av RAL 
Diagnostics kan CellaVision nu erbjuda ett komplett arbetsflöde för utstrykning, färgning och analys 
av perifera blodprov i hematologilaboratorier som hanterar en mindre mängd dagliga blodprover”.

DIFF-Line ™ by CellaVision finns tillgänglig på den europeiska marknaden från juli 2022 och kommer 
att rullas ut på fler marknader under 2022. Alla CellaVisions produkter säljs via distributionspartners.
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Om oss

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system 
för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt 
underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga 
cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och 
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens 
finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 
Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala 
organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2021 var omsättningen 
till 566 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är 
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 
Läs mer på www.cellavision.se

Bifogade bilder

DIFF Line By CellaVision

Bifogade filer

CellaVision® lanserar ett komplett arbetsflöde för mindre hematologilaboratorier

https://youtu.be/akMIODH2R-o
http://www.cellavision.com/
mailto:Andrew.Gill@cellavision.se
http://www.cellavision.se/
https://storage.mfn.se/01715a1d-649e-490e-87bc-d2c50642778b/diff-line-by-cellavision.png
https://storage.mfn.se/7c37c690-5701-41eb-9ed0-141353b262d8/cellavision-r-lanserar-ett-komplett-arbetsflode-for-mindre-hematologilaboratorier.pdf

