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Treść raportu:

Scope Fluidics S.A. ("Spółka") informuje, że z dniem 19 października 2020 r. prof. Carl Wittwer dołączył do
Komitetu Doradczego ("Komitet") – ciała doradczego, które wspomaga Zarząd Spółki w jej dalszym rozwoju, a
także zapewnia transfer najnowszego know-how medyczno-technologicznego. Prof. Carl Wittwer w szczególności
wesprze Spółkę w rozwoju technologicznym projektów w obszarze diagnostyki molekularnej. W ocenie Zarządu,
wsparcie ze strony prof. Carla Wittwera przyczyni się również do zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności
Spółki, co może mieć pozytywne przełożenie na proces komercjalizacji projektów realizowanych przez Scope
Fluidics.
Prof. Carl Wittwer uznawany jest za pioniera w dziedzinie diagnostyki molekularnej. W latach 90-tych opracował
metodę umożliwiającą przeprowadzenie reakcji PCR w mniej niż 15 minut oraz monitorowanie przebiegu reakcji
PCR w czasie rzeczywistym. Prace naukowe Prof. Wittwera na temat ultra-szybkich reakcji PCR były inspiracją dla
zespołu Curiosity Diagnostics w 2012.tym roku przy opracowywaniu koncepcji systemu PCR|ONE oferującego
przeprowadzenie reakcji w czasie zaledwie kilku minut. Prof. Wittwer wynalazł również system LightCycler, który
znalazł zastosowanie zarówno w sektorze prywatnym (współpraca z Roche) jak i publicznym (zamówienia rządowe
z zakresu obronności). Był współzałożycielem BioFire Diagnostics (pierwsza nazwa: Idaho Technology), która
została nabyta w 2014 r. przez francuską firmą bioMerieux.
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