Göteborg den 30 mars 2020

PExAs metod lyfts fram när ERS International Congress 2019
sammanfattas
I en publikation som sammanfattar vetenskapliga framsteg inom luftvägssjukdomar som
presenterades vid ERS International Congress 2019, omnämns PExAs metod som ett värdefullt
tillskott i sökandet efter biomarkörer för astma.
Publikationen, ”Highlights from the Airway Diseases, Asthma and COPD Assembly” sammanfattar och
diskuterar vetenskapliga nyheter med fokus på luftvägssjukdomar som presenterades vid ERS
International Congress 2019, världens största årliga lungkongress. PExA har tidigare meddelat att
bolaget arrangerade ett forskningsmöte i samband med kongressen som genomfördes i Madrid den
28 september till 2 oktober 2019.
Från artikeln kan noteras att PExAs metod, för insamling av biomaterial från utandningsluften, nu
uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare. Följande positiva omnämnande finner man i
sammanfattningen; ”The identification of specific biomarkers brings additional advantages for the
detection of asthma phenotypes. Easy-to-use devices measuring exhaled air parameters were
highlighted on several occasions as valuable support for the rapid, noninvasive and early detection of
asthma, especially in symptomatic children”.
Länk till artikel: https://openres.ersjournals.com/content/6/1/00341-2019
För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: +46 723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se
PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt
samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande
av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga
publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra
och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering
eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till
kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en
betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
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