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Sedana Medicals första Sedaconda (isofluran) försäljning 
Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att de första 
flaskorna med Sedaconda (isofluran) har levererats till kunder i bolagets 
största marknad Tyskland. 

"Vi är glada över att tillkännage den första försäljningen av Sedaconda (isofluran). 
Lanseringen är resultatet av hårt arbete under flera år av hela Sedana Medical-teamet.  
Vi ser fram emot att fullfölja vår vision om att göra inhalationssedering till en standard-
behandling för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård. Beroende på hur 
snabbt nationella pris- och subventionsprocesser går, förväntar vi oss att lansera i fler 
länder under de kommande månaderna. Förutsatt nationellt godkännande i 
Storbritannien är vårt mål att lansera på alla våra direktmarknader under 2022”, säger 
Johannes Doll, vd för Sedana Medical. 

Sedaconda (isofluran), administrerad via den medicintekniska produkten Sedaconda ACD 
(Anaesthetic Conserving Device), är den enda godkända behandlingen för inhalations-
sedering inom intensivvård.  

Sedan det europeiska DCP-godkännandet i juli 2021 har Sedaconda (isofluran) fått 
nationella godkännanden i 14 länder. Ytterligare ansökningar om marknadsgodkännande 
har lämnats in och Sedana Medical förväntar nationella godkännanden i Italien, Polen, 
Schweiz och Storbritannien under 2022.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johannes Doll, vd, +46 76 303 66 66 
ir@sedanamedical.com 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. 
 

Om Sedaconda-studien 

Sedaconda-studien (SED001) är den största randomiserade kliniska studien på inhalations-
sedering inom intensivvård som genomförts. Resultaten från Sedaconda-studien visar att 
Sedaconda (isofluran), administrerad via Sedaconda ACD, jämfört med intravenöst propofol, 
minskar behovet av opioider, underlättar spontanandning vilket förbättrar lungfunktionen under 
och efter ventilatorbehandling, samt möjliggör ett snabbare och mer förutsägbart uppvaknande. 

Resultaten av Sedaconda-studien publicerades i den högt rankade vetenskapliga tidskriften 
Lancet Respiratory Medicine i augusti 2021. 
 

Om Sedana Medical  

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på 
inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom 
kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda 
(isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter 
i intensivvård. 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och 
Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika 
arbetar företaget med externa distributörer. 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq First North Growth Market (SEDANA) och 
har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 


