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Prevas skördar internationella framgångar
med spårbarhet för läkemedel
Prevas, en leverantör av moderna, lönsamhetshöjande IT-lösningar för automation, logistik och spårbarhet,
har tecknat order på spårbarhetslösningar med tre internationella läkemedelsbolag, Phadia, Invitrogen
Corporation och Cambrex Corporation.
Konsumenter och myndigheter ställer allt högre kvalitetskrav på tillverkare av läkemedel och medicinteknisk
utrustning. Dels måste produkten i sig hålla hög kvalitet, men samma höga krav gäller även
produktinformation som publiceras i form av t.ex. webbsidor, broschyrer och etiketter.
Med full spårbarhet uppfylls dessa krav och dessutom uppnås effektiviseringsvinster eftersom antal fel
minskar och därmed minskar även kostnader för t.ex. kassation. Prevas kostnadseffektiva spårbarhetslösning
bygger på över 20 års erfarenhet av spårbarhet som paketerats i en standardprodukt, Prevas Snitcher
Medical. Produkten ger full spårbarhet av produktdata.
De kunder som nu valt Prevas spårbarhetslösning är:
Phadia, utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska analyser inom området för allergi och
autoimmunitet. Phadia har valt Prevas spårbarhetslösning för sina fabriker i Taiwan och Tyskland. Phadia
är sedan tidigare användare av Prevas spårbarhetslösningar i Sverige och Japan.
Invitrogen, levererar tjänster och produkter som hjälper läkemedels- och bioteknikforskare över hela
världen att lösa medicinska utmaningar. Invitrogen har valt Prevas spårbarhetslösning för säker
etikettering av produkter hos koncernbolaget Dynal Bead Based Seperation i Oslo. Prevas leverans
inkluderar tjänster för validering enligt amerikanska livsmedelsverkets höga kvalitetskrav.
Cambrex, ett innovativt life-scienceföretag som utvecklar produkter och tjänster som accelererar
utveckling och kommersialisering av läkemedel. Cambrex har valt Prevas spårbarhetslösning för säker
etikettering av sina produkter. Första installationen sker i Sverige och följs under kommande 2 år av
installation på ytterligare 6 fabriker, bland annat i USA och Belgien. Prevas leverans inkluderar tjänster för
validering enligt amerikanska livsmedelsverkets höga kvalitetskrav samt integration med Cambrex
affärssystem.
”Prevas satsning på en internationell marknad för spårbarhet inom säker etikettering av läkemedel och
medicinteknik börjar nu ge resultat. Med dessa order intensifierar vi vårt arbete med internationalisering via
samarbetspartners globalt”, säger Tom Hollowell, Affärsområdeschef Industrisystem. ”Vi arbetar just nu med
att knyta till oss nya partners i USA, England och Indien”, fortsätter Tom Hollowell.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

Om Phadia
Phadia AB utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska analyser inom området för allergi och
autoimmunitet. Företagets omsättning är ca 2 100 MSEK/år. Antal anställda är ca 1 100 personer varav ca 500 arbetar i
Uppsala. I Uppsala ligger huvudkontoret med fokus på allergidiagnostik och I Freiburg, Tyskland, sker all utveckling och
produktion inom det autoimmuna området.
Se även www.pharmaciadiagnostics.se
Om Invitrogen Dynal
Dynal was established in 1986 and has been owned by Invitrogen Corporation since April 2005.
Dynal is the industry leader in magnetic bead technologies that are used in cell separation and purification, cell
stimulation, protein research, nucleic acid research and microbiology. In addition, Dynal is a market leader for tissue
typing (HLA diagnostics) used to ensure compatibility between donors and recipients in organ and bone marrow
transplants.
Invitrogen is a key partner in the global life science community. Invitrogen’s quest is to better the human condition through
innovations in science and technology. Invitrogen provides products and services that support academic and government
research institutions as well as pharmaceutical and biotechnology companies.
Se även www.invitrogen.com.
Om Cambrex
Cambrex is an innovative life sciences company dedicated to providing products and services that accelerate the
discovery and commercialization of therapeutics. Cambrex supports its customers worldwide with over 2000 employees
and fifteen locations in the US, Europe, Asia and South America.
Se även www.cambrex.com.

