
OssDsign ingår avtal med Red One Medical
för att tillhandahålla amerikansk
militärpersonal produkter för
rekonstruktion av skallbensdefekter och
steloperation av ländryggen.
OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget nyligen har ingått ett
samarbetsavtal med Red One Medical, en privat aktör som identifierar medicinska innovationer
åt de statliga amerikanska myndigheterna Department of Veterans Affairs (VA) och Department
of Defense (DoD). Genom ett Distribution and Pricing Agreement (DAPA) kommer nuvarande och
pensionerad militär personal få tillgång till OssDsigns innovativa lösningar för rekonstruktion av
skallbensdefekter och steloperationer av ländryggen.

”Vi är glada över att ha ingått ett samarbete med Red One Medical, en av de mest respekterade privata aktörerna i
USA med uppdrag att förse staten med medicinska innovationer. Red One Medical och Department of Veterans
Affairs godtar enbart den bästa teknologin och vi ser avtalet som ett tydligt erkännande av den höga kvaliteten i vår
produktportfölj. Vi är mycket stolta över möjligheten att tillhandahålla lösningar för behandlingar av nuvarande
och pensionerad amerikansk militärpersonal,” kommenterar Morten Henneveld, vd, OssDsign.

Veteran Health Administration (VHA) är en del av Department of Veterans Affairs och koordinerar det största
samordnade hälso- och sjukvårdssystemet i USA vilket samlar nära 1 300 vårdinrättningar och nio miljoner
veteraner. Tillgången till denna omfattande federala marknad via Red One Medical, en Service-Disabled Veteran-
Owned Business (SDVOSB), utgör ett viktigt kommersiellt steg framåt för OssDsign.

OssDsigns produktportfölj består av innovativa implantatprodukter inom två tillämpningsområden: patientspecifika
implantat för skallbensrekonstruktioner samt ett syntetiskt bengraft för steloperationer. Inom
skallbensrekonstruktioner har produkten OssDsign Cranial PSI utvecklats med hjälp av högteknologiska material
och avancerad 3D-printing. Produkten baseras på en biokompatibel kalciumfosfatkomposition och motverkar en
rad av de problem som annars kan uppstå i samband med rekonstruktion av skallben. Idag orsakar många
implantatoperationer av skallbensdefekter komplikationer som är både kostsamma och medför stort lidande för
patienten – till exempel visar flertalet medicinska studier en infektionsrisk på över 10 procent. I jämförelse visar
uppföljande data från OssDsigns Cranial PSI, som hittills har använts i fler än 1 000 operationer, att endast 2
procent av implantaten tagits bort på grund av infektion efter en uppföljningstid med median om 21 månader.

För steloperationer av ländryggen har OssDsign Catalyst utvecklats som en innovativ nanosyntetisk
bengraftprodukt som verkar genom att stimulera tillväxt av frisk benvävnad. Resultat från en nyligen genomförd
preklinisk studie visar att OssDsign Catalyst inducerade snabb och stabil benbildning vilket ledde till att
framgångsrik fusion uppnåddes efter 26 veckor i 100 procent i studiegruppen, jämfört med 60 procent i gruppen
som erhöll en motsvarande marknadsgodkänd produkt.

”Vi letar kontinuerligt efter avancerade medicinska produkter som kan förbättra livet för amerikanska veteraner
och landets militära personal. När det gäller kranialimplantat är det svenska bolaget OssDsign oöverträffat och
deras produkters unika design kan hjälpa att minska risken för komplikationer vid kritiska operationer. Vi är också
väldigt hoppfulla över den data som hittills visats för OssDsign Catalyst och ser potential att förbättra
behandlingsresultaten även från steloperationer i ländryggen ” säger Charles Pollak, vd, Red One Medical.

Läs mer om Red One Medical här och Veterans Health Administration här.

För mer information, vänligen kontakta
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

https://redonemedical.com/about/
https://www.va.gov/health/
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Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91
Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter
med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i
samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre
läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell
rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.
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