XMReality förser Baxter Medical AB med Remote Guidance
teknologi
XMReality AB (publ) har signerat ett två-års ’Licensing and Service Agreement’ med Baxter Medical AB som
tillhandahåller medicinteknisk utrustning och läkemedel. Till att börja med kommer mjukvaran att användas av det
nordiska säljteamet för Advanced Surgery som leder den initiala piloten.
”Jag tror att det finns en stor potential inom hälso- och sjukvården för vår applikation. Förutom våra nuvarande medicinska applikationer,
där vi stöttar medicinindustrins farmaceutiska produktionslinor, tar vi nu ytterligare ett steg in i detta segment i och med signeringen av
detta avtal”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som
befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:
En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented
Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats
för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används i nästan 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon, Bühler
and Minibea Intec är några av de mer än 80 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North
Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

Om Baxter
Every day, millions of patients and caregivers rely on Baxter’s leading portfolio of critical care, nutrition, renal, hospital and surgical
products. For more than 85 years, we’ve been operating at the critical intersection where innovations that save and sustain lives meet the
healthcare providers that make it happen. With products, technologies and therapies available in more than 100 countries, Baxter’s
employees worldwide are now building upon the company’s rich heritage of medical breakthroughs to advance the next generation of
transformative healthcare innovations. To learn more, visit www.baxter.com

