
Invent Medic kommer att lansera Efemia kontinensstöd i
Nederländerna och Belgien med distributören Pelvitec
Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för sin produkt Efemia kontinensstöd som omfattar
Nederländerna och Belgien med den Nederländerna-baserade distributören Pelvitec. Efemia kommer att finnas tillgänglig på
dessa marknader från och med Q1 2020.

Efemia kommer att introduceras i Nederländerna av Pelvitec vid ett förlanseringsevent under en kongress för sjuksköterskor som specialiserar
sig på ansträngningsinkontinens (SUI) den 8 november. Det kommer att följas av ett liknande event i Belgien den 22 november som riktar sig
till bäckenbottenterapeuter.

Lanseringen av Efemia i Nederländerna och Belgien under Q1 2020 komma att följa efter de pågående lanseringarna i Tyskland och
Storbritannien under Q4 2019. Omkring 1 miljon kvinnor i Nederländerna och Belgien uppskattas använda någon form av skydd mot
urinläckage och utgör därmed potentiella regelbundna Efemia-användare.

– Vi är glada över att kunna ta Efemia till Nederländerna och Belgien tillsammans med Pelvitec, och vi ser positivt på att Pelvitec har möjlighet
att introducera produkten vid förlanseringsevent redan nu i november. Vi vet att många kvinnor i den här regionen letar efter en icke-kirurgisk,
effektiv och lättanvänd lösning för SUI i likhet med vad Efemia erbjuder, och vi ser fram emot att inom kort möta denna efterfrågan, säger
Invent Medics VD Karin Bryder.

– Efemia passar väl in i vår portfölj då den erbjuder en innovativ och klinisk bevisad lösning för ett omfattande kvinnohälsoproblem. Vi är
övertygade om att produkten kommer att tas emot väl av hälsovårdssektorn och kvinnor med SUI i Nederländerna och Belgien, säger Pelvitecs
VD Hero Mulder.

Den nya Efemia-distributören Pelvitec erbjuder ett utbud av hälsovårdsprodukter till den allmänna hälsovårdssektorn och aktörer fokuserade
på konsumentmarknaden i Nederländerna och Belgien. Bolaget fokuserar särskilt på kvinnohälsa, inklusive segment som bäckenbottenterapi,
urologi och gynekologi.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets
produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics
första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska
behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402.
Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.


