
DEN NYA DIGITALA
AVBILDNINGSTEKNIKEN SOM
GER FORSKARE KOMPLETTA

UNDERLAG

INBJUDAN VÄLKOMMEN TILL PRESENTATION AV

Lumito erbjuder den biomedicinska forskarvärlden nästa generations IHC- 
detektionssystem. Med hjälp  av våra digitala bilder, producerade genom 
en ny avbildningsteknik, får forskare inom histologi ett mer komplett 
underlag för analyser och klinisk diagnostik. Vi kommer att lansera 
produkten                                            under första delen av 2023.

TOMMY LIDSTRÖM, Ph. D., Postdoc. vid institutionen för strålnings-
vetenskaper, enhet onkologi, kommer att presentera resultaten från  
en vetenskaplig studie som illustrerar hur Lumitos UCNP teknik 
kan användas för att mer precist kvantifiera proteinuttryck i 
vävnadsprover från bukspottkörtelcancer. Studien är avslutad 
med gott resultat och Tommy Lidström är huvudförfattare till 
den publicerade artikeln, ”Extracellular galectin 4 drives 
immune evasion and promotes T-cell apoptosis in 
pancreatic cancer” som är publicerad i Cancer 
Immunology Research.

PROBLEM MED AUTOFLUORESCENCE 
ELLER LÅG SIGNAL?

Välkommen till en 1-timmes presentation av bl a 
tekniken, se SCIZYS i aktion på Lumitos 
kontor i centrala Lund.

SCIZYS by Lumito
 tisdagen den 14 februari

Frukost  kl 08:30-09:30 (alternativ 1) 
Lunch  kl 12:00-13:00  (2) 

Eftermiddag  kl 15:00-16:00  (3)

Mårtenstorget 5 i centrala Lund

Välkommen till Lumito
Mattias Lundin, VD

Lumito – Nästa generations 
IHC detektionssystem 

Karin Christiansson, produktchef

Resultat från förstudie 
Metod, resultat m m

Tommy Lidström, Ph. D., Postdoc.

Demo av instrument
Adam Belfrage, Medical Device SW Engineer

PROGRAM

NÄR

VAR

WWW.LUMITO.SE

På jakt efter en metod som 
ELIMINERAR BEHOVET AV KONSEKUTIVA SNITT?

OSA senast  1/2 till event@lumito.se

 I jämförelse med DAB-färgningar är 
Lumitos teknik bättre för kvantifiering 
av signal, eftersom den bruna DAB- 
färgsignalen blir mättad väldigt 
snabbt, vilket gör kvantifiering 
svårare.

"
Tommy Lidström, Ph. Doc., Postdoc.

Välkommen!

Välj mellan tre tillfällen – 
MORGON, LUNCH ELLER EFTERMIDDAG. 
Vi bjuder på förtäring.

mailto:event@lumito.se


SCIZYS by Lumito,  utgörs av en digital scanner och ett reagenskit inne- 
hållande UCNP:s (upconversion nano particles). Partiklarnas egenskaper gör 
det möjligt för scannern att ta bilder med dubbla modaliteter. För varje 
skannat prov tas två bilder. En för morfologisk information inklusive 
kromogen IHC och en för IHC med UCNP som reporter. Bilderna är  separe- 
rade i två kanaler, men helt samordnade och stapelbara. Detta gör det möjligt 
för användaren att studera all information i samma snitt och ger ytterligare 
kanaler för multiplexering.

Kort om SCIZYS by Lumito

På jakt efter en metod som ELIMINERAR BEHOVET AV 
KONSEKUTIVA SNITT?

PROBLEM MED AUTOFLUORESCENCE ELLER LÅG SIGNAL?

SCIZYS-tekniken baseras på en så kallad ant-stokes effekt. Denna effekt finns 

endast hos partiklarna och inte i vävnadsprovet. I och med detta elimineras 

autofluorescence och signalen kommer endast från din reporter.  Produktens 

teknik möjliggör specifik insamling och åskådliggörande av IHC-information i 

vävnadssnitt samtidigt som oönskad bakgrundsinformation blockeras. Detta 

uppkommer tack vare Lumitos unika UCNP-metod. Lumitos produkt har 

dessutom en väldigt låg detektionströskel. 

SCIZYS avbildar varje prov i två modaliteter. Det möjliggör komplett morfo- 

logisk återgivning i kombination med IHC-återgivning, utan interferens men 

med full spatial koordination och full visuell överlagring av modaliteterna.


