
Ny data från tester i UK på BERA 3.1

I veckan som gick genomfördes tester i UK på BERA 3.1 systemet och samtliga tester var lyckade!

SensoDetect har genom sitt samarbete med Dr. Gafzal i UK genomfört tester på BERA 3.1 med mycket bra resultat. Samtliga mätningar är 100%
godkända och visar motsvarande resultat som man fått i Bolivia vid byte till BERA 3.1. Detta innebär att samtliga mätningar som genomfördes var
användbara och inga tester behövdes göras om.

"Detta visar än en gång att vi nu har en lösning på tidigare systems svaghet med att flera tester måst göras om på grund av störningar i svaren. Detta har
varit ett hinder och inneburit en hel del bekymmer för såväl de som testar och patienterna samt så klart även för de forskare som genomfört studier på
tidigare system. Det är mycket glädjande att vi nu får bekräftat även från UK att BERA 3.1 löst detta och jag ser fram emot att mer data nu kommer in från
Bolivia och inom kort även från Ukrina och Sverige så att vi kan uppdatera våra system och sedan lansera produkten som vi sagt.", säger VD, Johan
Olsson, SensoDetect AB (publ.)
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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 Spotlight Stock Market.

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


