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Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande 
marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid 
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Mentice och Siemens Healthineers lanserar ett strategiskt 
samarbete 
 
Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering 
till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar lansering av 
strategiskt samarbete med Siemens Healthineers, se mer information i gemensamt 
pressmeddelande på engelska. 
 
Siemens Healthineers och Mentice har idag lanserat ett strategiskt samarbete med syfte att 
integrera Mentice innovativa lösningar för virtuella patientlösningar med Siemens 
Healthineers marknadsledande angiografilösningar för endovaskulära behandlingsmetoder.  
Behoven för lösningar för träning och planering i samma miljö som annars används för 
behandling av patienter är mycket stora och adresserar ett par allmänt kända problem dvs att 
(i) träningen är helt integrerad i den miljö och med den utrustning som används under 
behandling av patienter samt (ii) att denna lösning finns tillgänglig i eller i direkt anslutning till 
varje cathlab. Mer information om lanseringen finns i det gemensamma pressmeddelandet 
på engelska på https://www.mentice.com/press-releases. 
 
 
”Detta är en milstolpe för Mentice där samarbetet med Siemens Healthineers tar oss till en 
marknad och en distribution som vi hittills inte har haft access till”, säger Göran Malmberg 
VD för Mentice.  
 
”Vi tror att det är en logisk utveckling att fler och fler cathlabs som säljs i världen kommer att 
levereras med ett Mentice system”, fortsätter Göran Malmberg VD för Mentice.  
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