
Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Estland, Lettland
och Litauen
Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal gällande Estland, Lettland och Litauen med bolaget Sormedica, som är en
del av koncernen Interlux. Bolaget distribuerar även direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner
Nikkiso. En första order förväntas kring årsskiftet.

Interlux har över 30 års branscherfarenhet och knappt 100 anställda som erbjuder ett brett utbud av lösningar och produkter inom
medicinteknik till cirka 700 kunder inom sjukvård, forskning och bioteknik. Koncernen kan nu erbjuda Redsense-systemet för
marknadsledande övervakning, alarm och automatisk avstängning av blodflödet vid blodläckage i samband med hemodialys till sina kunder.

– Detta är en utmärkt partner för oss i Estland, Lettland och Litauen då Interlux har en stor och bred kundbas som inkluderar såväl större
aktörer som privatmottagningar. Deras fokus på att erbjuda ledande tekniska lösningar innebär dessutom att vårt blodläckagealarm passar väl
in i deras koncept, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Redsense Medical har under 2017 tecknat ett antal distributionsavtal i Europa med bolag som även förfogar över distributionsrättigheter för
dialysmaskiner från samarbetspartnern Nikkiso. Bolagets italienska partner Spindial utsågs i september till en vinnarna i en större offentlig
upphandling i Italien med en offert som inkluderar produkter från Redsense och Nikkiso. Resultatet i upphandlingen fastställdes under
december och en första order väntas under det första kvartalet 2018. Redsense Medical ser goda möjligheter att vinna fler liknande kontrakt i
Europa under 2018.

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 21 december
2017.


