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Alteco Medical startar nytt projekt på utvalda kliniker i Europa 
 

Alteco Medical AB (”Alteco”) startar nu i maj projektet ”Regional Validation Project” med det övergripande 

målet att öka den kontinuerliga och regelbundna användningen av bolagets produkt Alteco® LPS Adsorber på 

utvalda marknader i Europa. Altecos vision är att genom projektet nå en större acceptans av bolagets terapi 

bland sjukhusen i Europa.  

 

Altecos traditionella affärsmodell är att sälja bolagets produkt via distributörer. För att stärka närvaron och öka 

penetrationen på stora och viktiga marknader i Europa har bolaget beslutat att komplettera bearbetningen med 

egna resurser. Så länge projektet pågår kommer Alteco att rikta sitt erbjudande direkt till intresserade sjukhus. 

På de utvalda sjukhusen kommer sepsispatienter att behandlas med Altecos produkt, vartefter resultatet av 

behandlingen kommer att mätas baserat på parametrar som bolaget och sjukhusen kommit överens om. 

Målsättningen är att nå ett antal framgångsrika behandlingar per sjukhus under en definierad tidsperiod. Efter 

avslutat projekt kommer sjukhusen och Alteco att utvärdera resultaten och diskutera fortsatt samarbete med 

målsättningen att ha en etablerad referensklinik samt en regelbunden användare av Altecos produkt. Projektet 

kommer att ledas av en extern konsult, Paul Tillkvist, field clinical specialist, som har lång erfarenhet av liknande 

processer vid över 130 kliniker runt om i världen. Tillkvist har tidigare arbetat på Gambro, Fresenius, Excorim och 

Glycorex. Altecos övriga aktiviteter såsom arbetet med vår multicenterstudie och det ordinarie säljarbetet 

fortsätter som vanligt och påverkas inte av detta projekt. 

VD Håkan Petersson kommenterar 

– Tidigare har vi endast fokuserat på att etablera vår produkt med hjälp av distributörer. Nu hoppas vi att 

tillsammans med distributörerna kunna öka penetrationen på viktiga marknader i Europa genom projektet 

”Regional Validation Project” där vi riktar vårt erbjudande direkt till klinikerna. Det är ett jättespännande projekt 

och jag har stora förhoppningar på detta samarbete, genom vilket vi avser att nå en ökad marknadsacceptans.    

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43. 

 

Om Alteco Medical AB  

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar 

idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS 

Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets 

behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den 

bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten. 

 

 

 


