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Eerste device start-up Novosanis
bekroond met "James Dyson
Award"
Novosanis N.V. (Antwerpen), een vorig jaar opgerichte spin-off van
UAntwerpen actief als producent van medische toestellen, werd
bekroond met de Belgische James Dyson Award voor de ontwikkeling
van VAX-ID, een innovatief vaccinatie-instrument. Het Innovatiecentrum
Antwerpen riep ceo Vanessa Vankerckhoven uit tot "Innovatieheld van
2014".
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Novosanis neemt deel aan het Incubatorennetwerk(t), een Europees interregionaal en
interuniversitair samenwerkingsproject dat Innotek coördineert. VAX-ID is een toestel
dat intradermaal (net onder de opperhuid) injecteert. Dat biedt een ideale oplossing
voor het toedienen van vaccins. Het grote voordeel om dit via de huid te doen is dat je
slechts 10% nodig hebt om even effectief te zijn. Bovendien kan het prikken pijnloos
omdat er een hele korte, dunne naald wordt gebruikt.
In het kader van het Incubatorennetwerk(t) ging het bedrijf een samenwerking aan met
het Medical Imaging Research Center (MIRC) van KULeuven dat in
beeldvormingstechnologie is gespecialiseerd. Dat maakte het mogelijk om na te gaan
of de naald inderdaad op de juiste diepte prikt en of de vloeistof correct wordt
afgeleverd.
De vaccins die Novosanis voor ogen heeft zijn preventieve vaccins zoals bijvoorbeeld
tegen HPV, het virus dat het meest bekend staat als veroorzaker van
baarmoederhalskanker, maar ook griepvaccins en vaccins tegen hepatitis B.
Daarnaast kan VAX-ID ook gebruikt worden voor genezende vaccins zoals kanker- en
HIV-vaccins.
Novosanis ontwikkelde intussen een tweede device, met name de Colli-Pee, een soort
plastuit die de eerste plas opvangt. Daarin zitten namelijk de meeste DNA-partikels om
een diagnose te stellen. De Colli-Pee, die zowel voor mannen als vrouwen geschikt is,
staat borg voor een betere detectie van SOA's zoals HPV en chlamydia alsook
prostaatkanker. Het device verkeert momenteel in de laatste fase van de klinische
onderzoeken.
Meer info: 03/485.50.16 of www.novosanis.com.
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