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Intellego tecknar LOI med amerikanskt 
medtechbolag avseende utvecklingsprojekt för 
medicintekniska produkter

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har ingått ett LOI med ett 
riskkapitalfinansierat medtechbolag från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer 
medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA, och som har en innovativ 
portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös kontaminering och infektion i 
blodomloppet. Avsikten med LOI är att utveckla en för Intellego ny applikation till en typ av 
desinfektionsutrustning som används globalt inom sjukvården.

Projektet syftar till att implementera intellegos UV-teknik på medicintekniska produkter som redan 
används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt 
desinfektionsnivå är uppnådd. Inledande tester visar att det fungerar väl, fler tester kommer nu 
genomföras för att verifiera funktionen ytterligare. Därefter kan medtechbolaget lägga en initial 
order till Intellego, vilket beräknas ske inom 6 månader.

– Vi ska trycka Intellegos fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att 
bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning vilket på så sätt kan förhindra att till 
exempel infektioner kommer in i patienters blodflöde. Ett spännande och nytt tillämpningsområde 
för vår teknologi, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Medtechbolagets målsättning är att sälja cirka 1 miljard desinfektionsmoduler per år, vilket är en 
marknadspenetration som kan ta flera år att uppnå. Kommersialiseringen är avhängig ett 
godkännande av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration, FDA. En lyckad 
kommersialisering skulle på sikt kunna innebära årliga intäkter för Intellego på omkring 500 MSEK.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, VD Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634
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Om oss

Intellego grundades 2011 och har sedan dess vuxit till att bli världsledande inom fotokromatisk 
indikatorteknik, föredragen av forskare och tillverkare och används i branschapplikationer över 
hela världen. Med dess patenterade fotokromiskt bläck som ändrar färg baserat på exponering för 
ultraviolett strålning eller specifika ämnen, producerar Intellego dosimetrar av högsta kvalitet i en 
mängd olika format och anpassade alternativ för att möta de ständigt utvecklande behoven hos 
tillverkare av ultravioletta enheter och slutanvändare. 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Eminova 
Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/sv/

Prenumerera på Intellegos pressutskick genom att anmäla dig på https://intellego-technologies.
com/sv/pressmeddelanden/
Intellego på Twitter: https://twitter.com/IntellegoT

Denna information är sådan information som Intellego Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-10-01 12:51 CEST.
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