
Invent Medic skapar nya
försäljningskanaler i för Efemia Bladder
Support i Finland och Litauen via två
nya distributörsavtal.
Invent Medic meddelar att bolaget nu lanserar produkten Efemia Bladder Support i
Finland och de baltiska länderna tillsammans med distributörerna OneMed respektive
ViaMedPharma. Båda distributörerna är specialiserade på etablering av produkter inom
hälsoområdet.

OneMed är en ledande distributör i Europa för produkter till hälso- och sjukvården. För Invent
Medic är OneMed redan en upparbetad leverantör för hälsovården i Sverige och har som
exempel upphandlat Efemia Bladder Support (EBS) för Region Norrbotten. Det avtal som nu
ingåtts ger OneMed Finland samma möjlighet att erbjuda EBS i upphandlingar i Finlands 20
sjukvårdsdistrikt.

Liksom OneMed är den litauiska distributören ViaMedPharma specialiserad mot sjukvården i
de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolaget har också etablerade kontakter
in till regionens apotek.

- Vi fortsätter att utöka vår närvaro på de europeiska marknaderna. Jag ser fram emot att
kvinnor i Finland och de baltiska länderna ska få tillgång till Efemia Bladder Support, säger
Invent Medics VD Anna Lindström. I och med dessa avtal fortsätter vi vår strategi med
distributörer mot sjukvården och samtidigt växlar vi över Bolagets resurser till de stora
marknaderna Tyskland och Storbritannien, där vi fokuserar på det stora antalet kvinnor som
inte söker vård för sina problem, säger hon vidare.

  

Om OneMed
OneMed är en ledande leverantör av medicinska produkter och lösningar i Europa. OneMed är
verksamma på 13 marknader med 1275 anställda med en årlig nettoomsättning på mer än 700 miljoner
euro. OneMed samarbetar med kunder för att möjliggöra bättre liv för patienterna – vilket underlättar
vardagen för vårdpersonalen och minskar sjukvårdskostnaderna. OneMed strävar efter att minska
miljöpåverkan och samarbetar med leverantörer för att förbättra arbetsvillkoren i hela leverantörskedjan.

 

Om ViaMedPharma 
Efter att ha lanserat vår affärsverksamhet under 2010 är vi för närvarande en av de mest pålitliga
partnerna för våra kunder, experter och leverantörer i Litauen, Lettland och Estland. Vår affärsstrategi är
specialisering och målmedvetet arbete. Företagets huvudsakliga strategiska affärsprincip är den
pågående och konsekventa utvecklingen av den senaste tekniken, trender och lösningar som vi erbjuder
våra kunder. Bolaget är representant för tillverkare av medicinsk utrustning och laboratorieutrustning och
produkter genom B2B-lösningar. ViaMedPharmas kunder är huvudsakligen sjukhus, kliniker, apotek,
laboratorier forskningscentra.

 



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

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. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, 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.


