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VibroSense Dynamics anställer Produktchef med erfarenhet från 
diabetesmarknaden  
VibroSense Dynamics har anställt Charlotta Landoff Bach som Senior Product Manager. Charlotta 
har gedigen erfarenhet av medicinteknik och diabetesmarknaden. Hon tillträder tjänsten i oktober.  

Charlotta Landoff Bach kommer närmast från Rubin Medical där hon ansvarat för lanseringen av en 
långtidssensor för kontinuerlig glukosmätning (CGM) för diabetespatienter. Innan Rubin Medical 
arbetade hon många år globalt inom Zimmer Biomet. Charlotta kommer att tillföra en rad väsentliga 
erfarenheter, bland annat internationell lansering och marknadsintroduktion av medicintekniska 
produkter, kontakter med Key Opinion Leaders och produktstrategier.  

- ”Jag vill hälsa Charlotta hjärtligt välkommen till VibroSense. Med Charlotta tar vi ett viktigt steg 
framåt i genomförandet av bolagets affärsplan inom våra tre huvudsakliga affärsområden. 
Inom de närmaste månaderna kommer vi förstärka organisationen med fler mycket 
intressanta personer som tillsammans ska bidra till VibroSense utveckling när vi nu 
intensifierar insatserna inom våra affärsområden, diabetes, onkologi och företagshälsovård ”, 
säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB. 

- ”Jag ser fram emot att vara en del av VibroSense teamet och få vara med att etablera 
VibroSense Meter II på marknaden. VibroSense Meter II är en revolutionerande och 
spännande produkt med stor potential som fyller ett uppdämt behov för både vården och 
patienterna”, säger Charlotta Landoff Bach, tillträdande Senior Product Manager, VibroSense 
Dynamics AB.  
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Om VibroSense Dynamics AB (publ) 
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för 
diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera 
förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, 
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-
sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras 
vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten 
av nervskador i händer och fötter. 


