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Alteco Medical utser ny VD 

Som Alteco Medical tidigare meddelat slutar nuvarande vd Håkan Petersson sin anställning den 31 december 

2019.  Företaget kan nu meddela, att till ny vd har Fredrik Jonsson utsetts. Fredrik Jonsson kommer närmast 

från Bildteknik  och Distributed Medical där han varit vvd respektive CEO. 

- Vi är väldigt glada över att vi lyckats knyta Fredrik Jonsson till oss med hans breda erfarenhet av medicinsk 

teknik och att arbeta med distributörer i många länder. Alteco Medical är i ett sådant läge där användning av 

vår produkt för borttagande av endotoxiner i blodet blir en mer och mer accepterad metod för att förhindra och 

motverka sepsis ( blodförgiftning ). Vi tror att Fredrik är rätt person att ta Alteco till nästa nivå. säger Anders 

Althin , styrelseordförande och huvudägare i Alteco Medical. 

- Det skall bli oerhört spännande att leda Alteco. Jag känner till bolaget, eftersom jag är verksam inom 

medicinsk teknik och arbetat i Lund. Potentialen för produkten, att bekämpa sepsis är enorm och även om jag 

är medveten om att marknaden är ganska tungrodd, dvs det tar tid för nya behandlingar att få fotfäste, känner 

jag en väldig tilltro till att vi skall kunna sätta ett väsentligt avtryck på marknaden, säger Fredrik Jonsson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelseordförande Anders Althin på telefon 0709 - 37 02 53. 

 

Om Alteco Medical AB  

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler 

människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer 

tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. 

Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka 

frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i 

blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har 

sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I 

samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget 

sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  

ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar 

immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.   

 

 


