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Senzime tecknar strategiska connectivity- och 
licensavtal med Masimo
Pressmeddelande: Uppsala, den 21 juni 2022. Senzime meddelar idag att bolaget har tecknat 
strategiska connectivity- och licensavtal med Masimo, ett amerikanskt och globalt ledande 
bolag inom patientövervakningslösningar. Med avtalet ska en ny kabelmodul för TetraGraph® 
utvecklas och marknadsföras genom att kopplas till Masimo Root® patientövervakningssystem 
samt möjliggöra anslutning till Masimos Hospital Automation™ och iSirona™.

Masimos expanderbara övervakningssystem Root säljs över hela världen, med en snabbt växande 
installerad bas. Root är idag standardsystem på många sjukhus.

Connectivity- och licensavtalen innebär ett strategiskt partnerskap mellan bolagen. Senzime kommer 
att utveckla och marknadsföra TetraGraph® Smart Cabel Module som ansluts direkt till Masimo Root 
system samt till deras digitala nav för dataöverföring till sjukhusens elektroniska journaler. 
TetraGraph® Smart Cable Module ersätter behovet av TetraGraph®-monitorn.

Parterna kommer att samarbeta för att sprida medvetenhet om TetraGraph Masimo Open Connect-
modulen® och de anslutningslösningar som är knutna till Hospital Automation och iSirona.

Pia Renaudin, VD för Senzime, kommenterar: "Samarbetet med Masimo är en fantastisk milstolpe för 
Senzime och ett av de viktigaste avtalen vi hittills har ingått. Vår vision är att standardisera monitorering 
med TetraGraph® när muskelparalyserande läkemedel används. Partnerskapet med Masimo gör det möjligt 
för oss att snabbt utöka vårt fotavtryck samtidigt som vi gör vår nya banbrytande teknologi ännu mer 
tillgänglig för kunder över hela världen."

Det nya gränssnittet kommer att bredda medvetenheten om TetraGraph®-systemet, öka den 
adresserbara marknaden och minska kostnaderna och komplexiteten för sjukhus som vill integrera en 
fristående NMT-monitor, när de har Masimo Root-system.

Andra expansionsmoduler som är tillgängliga för Root från Masimo inkluderar SedLine® 
hjärnfunktionsövervakning, NomoLine-kapnografi® och O3® regional oximetri. TetraGraph® smarta 
kabelmodul utgör ett strategiskt tillägg till dessa övervakningsmetoder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com
 
Slavoljub Grujicic, CFO
Tel: +46 (0) 76-306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com
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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

Denna information är sådan information som Senzime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2022-06-21 08:30 CEST.
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