
Redsense erhåller besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ detektionsmetod vid
blodläckage

Redsense Medical har erhållit besked om kommande patentgodkännande av det europeiska patentverket EPO för en patentansökan som
avser en alternativ metod för detektion av blodläckage. Patentet, med titeln ”Detection of blood leakage by detecting a volatile agent”,
kommer att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031.

Metoden för att detektera blodläckage som beskrivs i patentansökan utgörs av en detektor som likt en ”näsa” kan lukta sig till ett flyktigt ämne som bildas
när blod läcker ut i ett speciellt plåster som applicerats på patienten.

Redsense Medical har för närvarande inga planer på att använda denna teknologi i sin produktportfölj, men ser ett värde i att stärka bolagets immateriella
skydd inom detektion av blodläckage i förebyggande syfte.

– Utöver den patenterade teknologi som vi för närvarande använder i våra produkter arbetar vi även aktivt med att säkerställa att våra produkter, så långt det
är möjligt, inte ska gå att kopiera med närliggande teknologi av våra konkurrenter. Det här patentet är ett bra exempel på detta, och vi utesluter samtidigt
inte att det kan komma till nytta i takt med att vi breddar vår produktportfölj i framtiden, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

Besked om kommande patentgodkännande, ”intention to grant”, innebär att det europeiska patentverket EPO avser att bevilja bolaget patent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som
används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med
hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i
utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad
direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan
starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017.
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