Pressmeddelande 15 juni 2021

Brighter och Al Zahra sjukhuset i Dubai tecknar kommersiellt
partnerskap för Actiste
Brighter AB (publ) meddelar idag att dess dotterbolag Brighter Software Trading LLC har tecknat ett
kommersiellt partnerskap med Al Zahra Hospital i Dubai avseende implementation av Brighters diabeteslösning
Actiste® (”Actiste-tjänsten”). Brighter och Al Zahra siktar inledningsvis på att förmedla 100 abonnemang i
Actiste® och Actiste® Mini med estimerad start så snart alla datalagrings- och telekomrelaterade produkt- och
marknads förberedelser färdigställts.
Genom samarbetet kommer Al Zahra Hospital att bli en direktkanal för Brighter att nå potentiella Actiste®användare i Förenade Arabemiraten.
Al Zahra Hospital Dubai, med ett medicinskt team på över 250 läkare och mer än 400 sjuksköterskor, grundades
2013, med huvudsyftet att tillhandahålla förstklassig medicinsk vård och service genom avancerad utrustning
och medicinska experter i världsklass. Sjukhuset är ackrediterat av Joint Commission International och har olika
prestigefyllda certifieringar från internationella ackrediteringsorgan runt om i världen.
"Al Zahra Hospital Dubai är en framgångsrik privat vårdgivare som tillhandahåller medicinsk vård av högsta
kvalitet till både lokala och internationella invånare i Förenade Arabemiraten. Vi är mycket glada att ha dem
som partner och kund i vår resa mot att förbättra livet för människor som lever med diabetes i regionen,” säger
Christer Trägårdh, interim vd på Brighter.
Om Actiste
Actiste®-produktportföljen (”Actiste-tjänsten”) bygger på ett koncept som företaget kallar “The Benefit Loop” –
en personlig, holistisk och datacentrerad approach till vård. Tjänsten inkluderar en unik kombinerad enhet för
tillsyn, stöd och behandling av diabetes. Enheterna har egen inbyggd global ”out-of-the-box”internetuppkoppling via eSIM-teknik vilket gör dem helt oberoende av andra enheter för att spara, dela och
tillvarata data. I kombination med en digital plattform för dagligt stöd och hantering och automatisk påfyllning
av nödvändiga förbrukningsvaror är målet att förenkla vardagen för människor som lever med diabetes och
därmed stötta förbättrad behandlingsefterlevnad, att öka vårdgivares tillgång till behandlingsdata för bättre
råd, och i slutändan att möjliggöra bättre hälsoresultat med ökad effektivitet.
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Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever
med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård.
Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att
förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för
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datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes
bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North
Growth Market/BRIG.
https://brighter.se/
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