
SensoDetect – Deltar på Investerarmöte i Malmö den 26 september och Stockholm den 29 september.

En presentation av SensoDetect med tonvikt på strategiarbetet och framtid genomförs av Johan Olson, VD, den 26 september i Malmö och den
29 september i Stockholm. 

Johan Olson, VD, kommer att presentera företaget, hans syn på marknaden och det pågående förändrings- och strategiarbetet. Intresserade ges tillfälle att
ställa frågor under presentationen eller i anslutning till arrangemanget. I Malmö hålls mötet på Börshuset vid Centralen och man förväntar sig 80-90
besökare och i Stockholm hålls mötet på Scandic Klara hotell vid Hötorget och där förväntas ca 150 – 175 besökare.

SensoDetect® BERA är en unik teknologi som kostnadseffektivt kan avbilda hjärnstammens hantering av ljudstimuli vilket kan användas av psykiatrin som
ett komplement till andra observationer vid screening av patienter. Exempelvis är det vetenskapligt väl belyst att det finns en klar koppling mellan ADHD och
den del i hjärnan som benämns thalamus, detta har visats bland annat med funktionell MRI. SensoDetects hjärnstamsaudiometer är ett verktyg för att
påvisa en avvikelse i exempelvis thalamus. Användaren får ett objektivt mätvärde som, likt ett förhöjt blodtryck, kan användas som ett komplement för att
styrka eller förkasta en hypotes vid diagnostisering.

”Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår
syn på marknaden framöver. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera det pågående förändrings- och strategiarbetet som styrelsens och jag
arbetat fram. Samt ge min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag.”, säger VD Johan Olson
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SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för
användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.
SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.


