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ObsteCare utvalda att delta EU-program för affärsmöjligheter med Japan 

 

Av totalt 40 företag från hela EU, är ObsteCare en av de utvalda att få delta i EU Gateway-Business 

Avenues. Programmet syftar till att underlätta för företag inom EU, att ta sig in på den japanska 

marknaden. 

ObsteCare får genom det EU-finansierade programmet hjälp att etablera rätt kontakter med lokala 

företag inom Healthcare och Medtech, genom arrangerade evenemang och möten.  

”-Det här är ett mycket glädjande besked för ObsteCare. Det kan vara både komplicerat och kostsamt 

att ta sig in på nya marknader. Vi är mycket tacksamma för att vi får denna möjlighet till support”, säger 

Claes Blanche, VD för ObsteCare. 

Genom de förhandlingar kring ett frihandelsavtal som inleddes mellan EU och Japan 2013, förväntas 

också handeln öka. Japan, som är världens tredje största ekonomi, är EU’s 7:e största handelspartner. 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en 

nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett 

viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet 

onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid 

lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån i livmodern och skräddarsy varje förlossning.  

  

 

 

 
 

  
Om ObsteCare AB 

ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa 

tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna 

förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga 

kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar 

sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av 

värksvaghet. 
 

För mer information kontakta; 

Claes Blanche, VD 

Mobile: +46 (0) 738 525 058 

claes.blanche@obstecare.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.obstecare.com 

http://www.obstecare.com/

