
Redsense tecknar distributionsavtal för Belgien, första order
väntas i närtid
Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal gällande Belgien med bolaget Medicole BVBA, som även distribuerar
direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso. En första order värd cirka 0,1 MSEK väntas i närtid.

Medicole BVBA har över 15 års erfarenhet som distributör av medicinsk utrustning på den belgiska marknaden. Bolaget kan nu erbjuda
Redsense-systemet för marknadsledande övervakning, alarm och automatisk avstängning av blodflödet vid blodläckage i samband med
hemodialys till sina kunder.

– Belgien är ett av de mindre länderna i Europa, men marknaden är intressant för oss då sjukvården håller hög kvalitet samtidigt som ny
lagstiftning främjar användandet av dialys i hemmet. Det innebär att vi har en mycket god möjlighet att etablera Redsense som en standard för
bästa möjliga patientsäkerhet inom detta växande segment, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Redsense Medical tecknade tidigare under året ett samförståndsavtal med nederländska Dirinco gällande ett distributionsavtal för hela
Benelux-regionen. Samförståndsavtalet inkluderar Belgien då Dirinco förväntas ta över distributionsrättigheterna för dialysmaskiner från
Nikkiso i landet. Då denna förändring ännu inte har genomförts är samtliga parter överens om att ett distributionsavtal mellan Redsense
Medical och den nuvarande distributören i Belgien är den bästa lösningen för att inte riskera att tappa momentum i landet.

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 14 december
2017.


