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Alteco Medical tecknar avtal med distributör i Rumänien 
 

Alteco Medical AB har tecknat avtal med SC Kapamed International SRL om distribution av Alteco® LPS Adsorber i 

Rumänien. Avtalet med SC Kapamed International SRL sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning.  

 

SC Kapamed International SRL har lång erfarenhet av försäljning till intensivvårdskliniker i Rumänien. Landet är ett av de 

största i östra Europa och har 20 miljoner invånare. Avtalet ger SC Kapamed International SRL exklusiva rättigheter att sälja 

och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Rumänien. Samarbetet ger bolaget möjligheten att erbjuda sina kunder en 

innovativ och användarvänlig behandling för avlägsnandet av endotoxiner, giftiga ämnen i blodet, hos patienter med svår 

sepsis eller septisk chock.  

 

– Vår partner i Rumänien har dokumenterade framgångar av försäljning till intensivvårdskliniker i landet och vi har en stark 

tilltro till SC Kapamed Internationals förmåga. Vi fortsätter arbetet med marknadsbearbetning och vi har kommit en bra bit 

på väg. Sammantaget kan vi konstatera att vi nu är verksamma i fler än 20 länder, säger VD Håkan Petersson. 

 

– Alteco Medicals LPS Adsorber har stora möjligheter att nå en framträdande roll på de viktigaste sjukhusen i Rumänien 

vilket kommer att gagna många patienter, säger VD för SC Kapamed International SRL Vasile Ruscovan 

 

 

 

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. 

 

 

 


