
Positivt utfall i utvärdering av Epiprotect
i Saudiarabien
National Unified Procurement Company (NUPCO) i Saudiarabien har färdigställt en
utvärdering av Epiprotect vid 5 stora sjukhus. Utvärderingen som är en del i processen
att upphandla Epiprotect i landet gav ett positivt utfall vilket nu är rapporterat till
NUPCO som väntas ge en inköpskod för produkten. Inköpskoden som förväntas att
registreras inom 2 månader möjliggör beställningar via det nationella inköpsorganet
som förser merparten av den saudiska sjukvårdsmarknaden bestående av över 500
sjukhus med förbrukningsvaror.
 
De 5 sjukhus som deltog i utvärderingen uppskattar deras initiala behov till ca 1500
Epiprotect per månad vilket motsvarar ca 12,6 MSEK per år. Denna förbrukning avser
främst behandling av ytliga brännskador och förväntas öka successivt i takt med att fler
och fler sjukhus börjar använda produkten. Sjukvårdsinrättningarna som utvärderat
Epiprotect är mycket positiva till produkten och har uttryckt sin avsikt att genomföra
inköp så snart inköpskoden är genererad.
 
”Vi har den senaste tiden fördjupat vårt samarbete med vår saudiska distributör bland
annat genom förstärkning av säljare och utbildare från vårt mellanösternkontor. Detta
har säkerställt det positiva utfallet i utvärderingen och har samtidigt givit en
kompetensökning hos våra kunder. Vi har sett att dessa utbildningstillfällen har
resulterat i större beställningar och snabbare användning. De nivåer av beställningar
som kunderna uttrycker att det finns behov av på kort sikt ser vi som en bra början,
men den saudiska marknadens potential är otroligt mycket större. ” Säger Bolagets
COO Mårten Skog.
 

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 2022-09-28 16:32 CET.
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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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