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PROLIGHT DIAGNOSTICS UPPDATERAR KRING 
PROJEKTET DISTRIBUERAD TESTNING

Prolight Diagnostics AB meddelar idag att utvecklingsprojektet inom distribuerad 
testning har nått en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade 
diagnostiska tester har överförts till plattformen. Testresultaten från projektet 
indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-
plattformen PLD MicroFlex.

Utvecklingsprojektet är första steget i att visa att PLD MicroFlex-plattformen kan anpassas för 
befintliga tester som idag genomförs på centrala laboratorier utan att tvingas genomföra 
större kemiska förändringar. Därigenom skulle många av dagens centrala laboratorietester 
kunna erbjudas som POC vilket intresserar bolag som vill erbjuda sina befintliga tester till 
den växande marknaden för distribuerad testing.
 
”Tillsammans med TTP bedömer vi att PLD MicroFlex-tekniken har förutsättningar att 
adressera potentialen för en POC-plattform med central laboratoriekvalitet inom marknaden 
för distribuerad testning. TTP arbetar nu med att identifiera en lämplig kommersiell partner 
för att fortsätta den utveckling som krävs för att ta denna nya intressanta teknik till 
lansering”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.

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

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

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om oss
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt 
teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är 
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.
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