
Alteco Medical AB (publ) tecknar distributörsavtal i Tyskland 

Alteco Medical AB har idag tecknat distributörsavtal med Adsorpio UG gällande den tyska marknaden.
Detta distributörsavtal ger Adsorpio rättighet att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber.

Adsorpio har stor erfarenhet av försäljning av medicintekniska produkter och tjänster inom segmentet
extrakorporeala behandlingar, specifikt med inriktning på produkter för blodrening.

- Tyskland är en mycket viktig marknad för Alteco och vi är glada över samarbetet med Adsorpio. Då de täcker
hela marknaden och vänder sig till flera olika kundsegment inom intensivvård och hjärt/kärlkirurgi, ser vi goda
förutsättningar för samarbetet, säger VD Fredrik Jonsson.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2021-06-10 14:25 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, VD

Tel: 0708-76 64 44

E-post: fredrik@altecomed.com

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och
livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer
och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett
säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända
förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som
grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för
extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och
att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan avöverreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och
septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är
säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala
marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik
endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat
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