
Mentice och Acandis GmbH tecknar ett
3 års avtal för Mentice Ankyras
lösningar för kliniskt beslutsstöd till ett
värde av 8,9 miljoner SEK.
Sverige-Göteborg, Deutchland-Pforzheim 25 oktober, 2022 (https://news.cision.com/mentice-
ab

Mentice, Göteborg (STO: MNTC), en världsledande leverantör av simuleringslösningar för
bildstyrd intervention, meddelade idag att Acandis, Pforzheim, en ledande innovatör inom
minimalinvasiva produkter för behandling av neurovaskulära sjukdomar, har ingått ett 3 års
avtal om att vidareutveckla Acandis plattform för klinisk support med hjälp av Mentice Ankyras
mjukvara för kliniskt beslutsstöd, till en ordersumma av 8,9 miljoner SEK.

Dr. Schüssler, CEO of Acandis, states: “For us, the clinical use of our devices in combination
with the Ankyras software solution has been a great success and we are glad to be able to
continue with this new agreement. We believe that a strong partnership between Acandis and
Mentice can substantially contribute to the future of neurovascular interventions with  benefits
for both physicians and patients in terms of an optimal treatment outcome.”

Göran Malmberg, VD för Mentice: “Vi är mycket glada att kunna fortsätta relationen med
Acandis i ytterligare 3 år. Acandis har åstadkommit ett fantastiskt resultat genom att använda
Ankyras simulering i samband med utrullningen av deras produkter och vi ser fram emot att nu
kunna fortsätta arbeta tillsammans för att förbättra säkerhet och utfall för patienter. Detta avtal
är ett kvitto på det fortsatta förtroendet mellan bolagen och utgör ytterligare ett bevis på
relevansen av Ankyras online-lösningar som stöd för läkare och del av behandlingsprotokollet
för aneurysmer i hjärnan.”

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, CEO, Mentice
Email: goran.malmberg@mentice.com
Tel US: +1 (312) 860 5610
Tel Sweden: +46 (0) 703 09 22 22

Om Acandis 
Acandis är ett globalt ledande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för behandling
av neurovaskulära sjukdomar. I samarbete med ledande interventionella neuroradiologer tar vi fram
innovativa produkter för att förebygga och behandla ischemisk och hemorragisk stroke. Allt till fördel för
patienterna tack vare vår kombinerade expertis inom materialforskning, produktdesign och de senaste
tillverkningsmetoderna. Genom användarorienterad forskning fortsätter vi att bygga ut vår produktportfölj
och relaterade tjänster – Engineering Stroke Solutions!

Om Mentice 
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för
simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära
behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling,
förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt
påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är
specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär,
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Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer
information på www.mentice.com

This information is information that Mentice AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU
Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the
contact person, at 25th of October 16.29 CEST, 2022.  
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