
Redsense tecknar distributionsavtal med den största oberoende dialysaktören i Frankrike

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal med Hemotech i Frankrike, en marknad med cirka 46 000 dialyspatienter. Distributören
kommer att sälja bolagets alarmsystem, som används för att upptäcka och minimera blodläckage, tillsammans med direktkompatibla
dialysmaskiner från Nikkiso vilket ger en väsentligt förbättrad patientsäkerhet.

Avtalet, som börjar gälla den 1 januari 2018, innebär att Redsense Medical erhåller en stark distributör på en av de största marknaderna i Europa.
Hemotech är den största oberoende aktören på dialysmarknaden i Frankrike med nästan 30 års erfarenhet och över 90 procent av landets
dialysorganisationer som kunder. Utöver Frankrike täcker bolaget även in Frankrikes utomeuropeiska områden: Franska Guyana, Franska Polynesien,
Guadeloupe, Nya Kaledonien, Martinique, Mayotte och Réunion.

– Det här avtalet innebär en väsentlig förstärkning av vår europeiska marknadsnärvaro tillsammans med en väletablerad distributionspartner. Vår partner kan
nu erbjuda en marknadsledande helhetslösning för hemodialys med vårt alarmsystem integrerat redan från start. Avtalet utgör dessutom ytterligare ett
tydligt tecken på en ökad marknadsacceptans för vårt alarmsystem, vilket bör leda till en ökad försäljningsvolym framöver, säger Redsense Medicals vd
Patrik Byhmer.

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 28 augusti 2017.
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