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BONESUPPORT tecknar distributionsavtal med OrthoPediatrics 

 
Lund, Sverige, 15:30 CET, 22-01-13 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom 

ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag att företaget har ingått ett 

distributionsavtal med OrthoPediatrics Corp., en ledare inom den ortopedisk pediatriska 

marknaden, för att distribuera CERAMENT® BONE VOID FILLER (BVF) till barnsjukhus i 

USA. Kontraktet utökar BONESUPPORTs marknadsaccess ytterligare eftersom det ger 

CERAMENT BVF tillgång till OrthoPediatrics nätverk av 250 barnsjukhus. 

I USA är CERAMENT BVF godkänd för användning från nio års ålder.  

Enligt villkoren i det treåriga avtalet kommer OrthoPediatrics att använda sin expertis och 

existerande infrastruktur för att marknadsföra och distribuera CERAMENT BVF inom sitt 

nätverk av kirurger specialicerade på barnortopedi, verksamma vid mer än 250 barnsjukhus 

över hela landet. 

"OrthoPediatrics har visat en stark ledarposition på kort tid, och vi är glada över att ingå 

detta partnerskap som representerar en strategisk expansion för CERAMENT till ett tidigare 

openetrerat nätverk av sjukhus", säger Emil Billbäck, vd för BONESUPPORT. 

"Bengraftssubstitut av hög kvalitet är en viktig komponent i ortopediska ingrepp på barn. 

CERAMENT stärker vår portfölj och ger våra kunder tillgång till vad vi anser är det bästa 

bengraftssubstitutet på marknaden”, säger Greg Odle, Executive Vice President för 

OrthoPediatrics. 

 

Om OrthoPediatrics Corp. 

OrthoPediatrics grundades 2006 och är ett ortopediskt företag fokuserat på att utveckla 

pediatrisk ortopedi. Bolaget har utvecklat det mest omfattande produkterbjudandet till den 

pediatriskortopediska marknaden för att förbättra livet för barn med ortopediska tillstånd. 

OrthoPediatrics marknadsför för närvarande 36 kirurgiska system för tre av de största 

kategorierna inom den pediatriskortopediska marknaden. Produkterbjudandet sträcker sig 

över trauma och deformitet, skolios och idrottsmedicin/andra procedurer. OrthoPediatrics 

globala försäljningsorganisation är fokuserad på pediatrisk ortopedi och distribuerar sina 

produkter i USA och 45 länder utanför USA. För mer information, besök 

www.orthopediatrics.com.  

 

 

 

 

http://www.orthopediatrics.com/
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För ytterligare information kontakta: 

 
BONESUPPORT HOLDING AB 
Emil Billbäck, vd 
+46 (0) 46 286 53 70 

Håkan Johansson, CFO 
+46(0) 46 286 53 70 
ir@bonesupport.com 
 
Cord Communications 

Charlotte Stjerngren 

+46 (0) 708 76 87 87 

charlotte.stjerngren@cordcom.se 

www.cordcom.se 

 

Om BONESUPPORT™ 

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa 

injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har 

förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den 

patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier 

för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i 

Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för 

mer information. 

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB. 
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