
Redsense Medicals samarbetspartner Spindial kvarstår som
vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess
Redsense Medical AB (publ) meddelar att resultatet från den offentliga upphandling i Italien, där bolagets samarbetspartner
Spindial utsågs till en av vinnarna, står fast efter juridisk behandling i en överklagandeprocess. Partnerna kommer nu att
signera det fastställda avtalet. En första order inom ramen för upphandlingen förväntas under det första kvartalet 2018.

– Det är glädjande att resultatet i upphandlingen nu har fastställts, och vi ser fram emot att få leverera dialysvård med marknadsledande
patientsäkerhet tillsammans med våra partners och vårdgivare i Italien. Jag vill även tacka vår italienska samarbetspartner Spindial för deras
hårda arbete och professionalism under upphandlingsprocessen, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

– Spindial är stolt över att kunna erbjuda oöverträffad patientsäkerhet som en ny standard på italienska dialyskliniker med hjälp av tekniska
lösningar från Nikkiso och Redsense, säger Ugo Grondelli, vd för Spindial-koncernen.

Den aktuella upphandlingen avser totalt över 3 miljoner dialysbehandlingar i Italien under 5 års tid. Redsense Medicals affärspartner Spindial
utsågs i september 2017 till en av vinnarna i upphandlingen. Deras offert, inklusive produkter från Redsense och Nikkiso, ansågs utgöra ett av
de mest högkvalitativa av samtliga inkomna bidrag.

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 20 december
2017.


