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Paxman tillkännager Nelson Arcos S.A. som sin globala 
distributionspartner för Paxman-utrustning i Uruguay
Nelson Arcos S.A. har sitt huvudkontor i Uruguays huvudstad Montevideo och är ett av de ledande 
företagen inom medicinteknik i landet.

Nelson Arcos har över 35 års erfarenhet inom branschen och är en sedan länge etablerad importör och 
exklusiv leverantör av världsledande medicinsk utrustning, läkemedel och utrustning till sjukhus över hela 
landet. Deras rykte och engagemang i sin etablerade kundbas kommer att spela en viktig roll för att navigera i 
de regulatoriska processerna och registreringen av Paxman Scalp Cooling, och för en effektiv produktlansering 
i regionen.

Uruguay har en låg befolkningstäthet med hälften av människorna koncentrerade till storstadsområdet 
Montevideo. Landets befolkning på 3 490 048 har den högsta cancerincidensen i Latinamerika, med den 
kombinerade cancerfrekvensen för män och kvinnor på 263,4 personer per 100 000 - bröstcancer är rankad 
som den näst högsta tumörtypen med nästan 1 900 fall per år.
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Om oss

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos 
patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom 
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker 
och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, 
flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i 
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. 

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified 
Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.
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