
S2Medical AB (publ) vinner upphandling i Region Stockholm
genom teckning av distributionsavtal med Ynolens AS
S2Medical AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med Ynolens AS för deras parfymfria luktborttagare i Sverige, som bland annat används
för att minska patienters lidande vid sårbehandlingar. Distributionsavtalet sträcker sig över 3-5 år och förpliktigar inte till några beställningar
från leverantören.

Stigmatisering av sårproblem är starkt associerat med dålig lukt från såren vilket har en signifikant negativ inverkan på patienternas
livskvalitet. Ynolens AS har utvecklat en parfymfri luktborttagare som hjälper såväl sjukvårdspersonal som patienter att få en miljö som är fri
från dåliga lukter. Produkten har med stor framgång använts på S2Clinic sedan kliniken öppnade och är en integral del av S2Medicals
sårläkningskoncept.

S2Medical AB (publ) har i samverkan med Ynolens AS vunnit en upphandling inom Region Stockholm. Region Stockholm kan påbörja avrop
från avtalet från 210401 och avtalet sträcker sig över 3 år med option att förlänga ytterligare totalt 2 år. Upphandlingen är inte
volympreciserad men produktens potential anses vara mycket stor då flera olika medicinska tillämpningsområden finns.

”Genom att öka patienternas livskvalitet kan vi vinna deras förtroende samt ge dem en positiv inställning till, samt tilltro till att behandlingen
kommer att hjälpa dem. Detta är en minst lika viktig del av sårläkning som övriga produkter i vår portfölj och vi är därför extra glada över att ha
getts möjligheten att distribuera Ynolens i Sverige.”, säger bolagets CEO Petter Sivlér

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 14:26 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela
sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat
material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för
patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 
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