
Version 3.0. En ny kompakt, portabel version av SensoDetect Bera är här!

SensoDetect Bera V3.0 genomgår i skrivande stund en validering med målet att inom kort kunna CE-märka den nya produkten. Produkten
förbättras på flertalet punkter bland annat stabilitet, storlek och användarvänlighet.

I utvecklingsarbetet har vi utgått från den beprövade grundkonstruktionen i befintligt system moderniserat och effektiviserat systemet radikalt samtidigt som
vi eliminerat flaskhalsar i signalvägarna. Ny firmware har tagits fram för den nya versionen. V3.0 är anpassad för rationell industriell produktion med samtliga
komponenter på ett kretskort. V3.0 genomgår nu en intern validering. Grundkonstruktionen är i all väsentlighet densamma som i tidigare versioner.
Existerande dokumentation kommer att kunna användas i CE-processen vilket avsevärt minskar tiden för processen.

- Jag är mycket glad för att utvecklingsarbetet har bedrivits med högt tempo. SensoDetect kan inom kort erbjuda användarna en riktigt modern, robust och
kompakt version av det unika SensoDetect Bera systemet i en helt ny skepnad; V3.0. Ett portabelt system som även är lämpligt att använda ute på fältet.
Produkten har alla komponenter på ett kretskort, kan maskinmonteras i dess helhet och är därmed mycket kostnadseffektiv. Den nya mjukvaran gör det
möjligt att använda SensoDetect Bera V3.0 tillsammans med en portabel PC eller pekplatta vilket gör produkten kompakt och flexibel. Den nya produkten
har funktioner inbyggt för att säkerställer att alla elektroder sitter korrekt applicerade på patienten och att mätningarna har en optimal kvalitét. Våra
valideringar hittills är mycket lovande, produkten är stabil och resultaten är mycket reproducerbara., säger Johan Olson, VD, SensoDetect AB (publ.)
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Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 dec 2017.

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.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


