
OssDsign tecknar avtal med Frankrikes
största sjukhusnätverk för att leverera
unik patientspecifik behandling av
kraniedefekter
Uppsala, 22 mars 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att företaget har
tecknat ett långtidsavtal för att leverera OssDsign Cranial PSI till Frankrikes
största sjukhusnätverk, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Efter
ett upphandlingsförfarande har OssDsign valts ut som en av två leverantörer och
bolaget kommer att leverera sitt innovativa kranialimplantat från den 1 april 2022
till den 31 oktober 2025.

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) är ett världsberömt franskt
universitetssjukhusnätverk som årligen erbjuder cirka 8,3 miljoner människor vård.
Nätverket innefattar dessutom ett antal prestigefyllda kliniska forskningsinstitutioner
och står för mer än 10 % av marknaden för skalloperationer i Frankrike. OssDsign har
tidigare försett AP-HP:s ledande neurokirurgiska avdelningar med sitt innovativa
kranialimplantat för testoperationer som en del av anbudsförfarandet.
 
"Vi är mycket glada över att tillkännage avtalet med AP-HP, det innebär en
anmärkningsvärd utvidgning av OssDsigns kommersiella verksamhet såväl i Frankrike
som på den europeiska marknaden. Det här det största och mest prestigefyllda avtalet
på den franska marknaden och är ytterligare ett tydligt erkännande av den höga
kvaliteten och potentialen hos vår regenerativa benersättningsteknik", kommenterar
Morten Henneveld, vd för OssDsign.
 
OssDsign har för närvarande flera etablerade kontrakt på den franska marknaden. Det
nya avtalet följer de tre stora gruppinköpsavtalen på den amerikanska marknaden som
företaget tecknade under andra halvåret 2021.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
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
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations
benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och
marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och
därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska
områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av
patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk
bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka.
Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder.



OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
 


