
 
 
 
 
Senzime tar första miljonordern i Sydkorea 
 
Pressmeddelande: Uppsala, 29 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea 
har lagt sin första order av TetraGraph och tillhörande förbrukningsvaror. Ordervärdet uppgår till 1,0 MSEK 
och leverans sker innevarande vecka. 
 
Senzime tecknade ett distributionsavtal med sydkoreanska Unimedics i mars 2018 och kommunicerade 
samtidigt förväntad lansering under 2019. Denna första order utgör en del av den garanterade 
försäljningsvolymen som distributörsavtalet stipulerar.  
 
I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och det utförs årligen drygt 1,3 miljoner operationer med narkos varav 
muskelavslappnande läkemedel används i mer än hälften av dessa. TetraGraph används för övervakning av just 
denna patientkategori och för varje övervakningstillfälle används – förutom själva instrumentet – TetraSens, en 
engångssensor som också utvecklats och säljs av Senzime. Denna initiala order omfattar bland annat 50 
TetraGraph-instrument. Senzime kommer att genomföra utbildning av ca 70 säljare från Unimedics under juni.   
 
" Vi adresserar ett betydande medicinskt problem då upp till 40 % av alla patienter som får muskelavslappnande 
läkemedel drabbas av någon typ av komplikation, ofta beroende på bristfällig monitorering. Vi har under året 
haft ett nära samarbete med vår koreanska distributör, och vi är glada över att försäljningen snart kan påbörjas. 
Vi förväntar oss ytterligare order från Korea innan årsslut.”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Pia Renaudin, verkställande direktör 
Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 
 
 

TILL REDAKTÖRERNA   

Om Senzime   

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska 
processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och 
kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter 
som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med 
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas 
till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, 
info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  
 
Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 29 maj 2019, kl. 13:15. 
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