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SciBase erhåller största elektrodordern från en enskild 
dermatologiklinik till ett värde om 60k€ 

 
STOCKHOLM, SVERIGE, - 23 mars 2022 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare 
av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att man erhållit den enskilt största ordern från 
en enskild klinik. Ordern, på nästan 2 000 elektroder erhölls från en existerande kund, en dermatologiklinik i 
Tyskland. Ordervärdet uppgår till cirka 60 k€ och kommer levereras i april. Bolaget har sett en signifikant 
ökning i ordervolymer efter tillkännandegivandet av en prishöjning om 8% på elektroder från och med den 
1 april.    
 
"Det är mycket glädjande att se en av våra kunder engagera sig så starkt för att använda vår produkt 
framöver. För mig är en beställning som denna den bästa indikationen på att en kund tror på vår teknik och 
det värde den kan ge dem och deras patienter", säger Simon Grant, CEO för SciBase. 

För mer information vänligen kontakta: 
Simon Grant, VD SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com   

Certified Advisor: 
Vator Securities 
Tel: +46 8 580 065 99 
Email: ca@vatorsec.se 
 
Denna information är information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 08.00 CET den 23 mars 2022. 
 

Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-
care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär 
inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) 
för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase 
produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av 
malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den 
enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa 
med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av 
akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com. 
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