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Senzime vinner amerikansk order till ett initialt 
värde överstigande 1 miljon SEK
Pressmeddelande: Uppsala den 24 mars 2022. Senzime meddelar idag att bolaget vunnit en 
upphandling i Midwest från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus, affilierade 
med en läkarutbildning. Upphandlingen avser instrument och försäljning av tillhörande 
engångssensorer till ett initialt ordervärde överstigande 1 MSEK.

Samtliga operationssalar på sjukhusen utrustas med TetraGraph-system samtidigt som de 
standardiserar operationsprotokollet med krav på att alla patienter som får muskelblockerande 
läkemedel monitoreras. Sjukhusen utför årligen c: a 11 000 operationer där dessa läkemedel används. 
Framtida TetraSens-försäljning kommer att vara utöver den initiala ordern.

”Idag har de flesta sjukhus krav på objektiv kontinuerlig mätning av kritiska parametrar såsom hjärtfrekvens, 
blodtryck, syresättning och narkosdjup. Det borde vara en självklarhet att mäta graden av muskelblockad 
med samma noggrannhet, och det är glädjande att se att fler och fler sjukhus nu standardiserar objektiv 
övervakning av denna livskritiska funktion", säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-
godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Senzimes anställda över hela 
världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio 
patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att 
drabbas av kritiska andningskomplikationer.
TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska 
vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under 
och efter operation. Senzime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på 
över 15 miljarder SEK per år. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (ticker 
SEZI). www.senzime.com
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