
SensoDetects valideringsstudie i Bolivia
nu klar och markerar inträdet på den
bolivianska marknaden.
Valideringsstudien i Bolivia är nu klar och gav enligt förväntan både en hög sensitivitet
och specificitet i att förutsäga en ADHD diagnos. I studien ingick 88 personer från
Sverige och 72 personer från Bolivia och gjordes i samarbete med Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra i Bolivia. I och med studiens färdigställande är valideringen
av Sensodetects metod i Bolivia klar varpå försäljningen via distributören ICYS Medical
kan starta i januari 2022.

“Sensodetects objektiva metod har visat sig ha hög sensitivitet, hög specificitet
samtidigt som den är snabb och effektiv. Ett mycket användbart verktyg för
diagnosticering av ADHD.” säger Dr Marion K. Schulmeyer, Decana Facultad de
Humanidades, Comunicación y Artes en Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia.

“Nu när vi har fått bekräftat att metoden fungerar även i Bolivia så är vi redo att börja
försäljningen i Santa Cruz, Sucre och La Paz. Vi förväntar oss att snabbt nå ut på
marknaden och nå våra satta säljmål. Efter Bolivia väntar Chile och övriga länder i
Sydamerika. Jag är mycket positiv till en snabb spridning av produkten”, säger Juan
Murillo Dencker, Gerente Propietario, ICYS Medical.

“Det faktum att resultaten överensstämde med tidigare studier där liknande resultat har
visats i andra populationer gör att vi känner oss säkra på att metoden är fullt
användbar även i Sydamerika. Vi kommer redan i januari starta försäljningen via vår
bolivianska distributör och förväntar oss initialt en intäkt från Bolivia på 200 KSEK år 1
och därefter en årlig inkomst på upp mot 1 MSEK de kommande 3 åren. Marknaden i
Bolivia är uppskattad till ett värde på 48 MSEK. Med start 2023 planerar vi tillsammans
med ICYS Medical att lansera även i Chile, ett land med ett uppskattat marknadsvärde
på 72 MSEK, för att sedan arbeta vidare med målsättningen att finnas i hela
Sydamerika inom 5-7 år.”, säger VD Per-Anders (PA) Hedin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på
ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom
främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig
forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på
Spotlight.


