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Intellego och Ushio America, Inc. är klara med 
teknikutvärderingen, inleder samarbete gällande 
222nm-dosimeterprodukt

Intellego Technologies AB (publ) ("Intellego" eller "Bolaget") meddelar att utvärderingen i USA 
av den fotokromatiska 222nm-teknologin utförd av Ushio America, Inc. ("Ushio") och som 
kommunicerades av Bolaget i augusti 2021, har slutförts. Intellego och Ushio är nu överens om 
att utöka samarbetet genom att lansera Dose222, Ushios varumärke och designade dosimeter, 
tillverkad av Intellego, och göra den tillgänglig för Ushios marknader i USA, Europa och Asien.

Ushio är en av världens största leverantörer av fotonik-lösningar, vilket är teknik för att skapa, styra 
och registrera fotoner med energier i eller nära det synliga området. Ushio utökar nu sin 
ultravioletta produktlinje med Care222-serien, filtrerad 222nm Far UV-C excimerlamp-moduler, att 
tillämpas för mikrobiella reduktioner. För att förbättra Care222-serien har Ushio testat och 
kvalitetssäkrat Intellegos dosimeterteknologi för att indikera korrekta och repeterbara lågdosnivåer 
av 222nm strålning från Care222-tekniken. Dosimetern Dose222 från Ushio, finns tillgänglig för 
slutanvändare och OEM:er på webbplatsen Dose222.com.

– Vi är nöjda med de möjligheter som Ushio skapar med Dose222-indikatorn och deras intresse av 
att nu också erbjuda produkten till sina europeiska och asiatiska marknader. Samarbetet med 
Ushio belyser den höga kvaliteten som Intellegos teknologi har eftersom användningsområdet nu 
även omfattar utrymmen där människor befinner sig och samtidigt behandlas med Ushios 
Care222-teknik, säger Claes Lindahl, vd, Intellego Technologies.

Den globala kommersialiseringen av Dose222-dosimetrar förväntas expandera avsevärt med 
Ushios ökande implementering av Care222-teknik. Det kommer att ge användare ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt att verifiera installationer och säkerställa att människor är säkra samtidigt 
som förväntade patogenreduktioner utförs.

– Efter att ha granskat teknologin bestämde vi oss för att samarbeta med denna branschledare 
inom fotokromteknologi och utveckla ett skräddarsytt Dose222-indikatorkort enligt våra 
specifikationer. Intellego Technologies expertis och teknologi för snabbanvända, visuella 
indikatorkort kombinerat med Ushios expertis inom framställning och detektering av 222nm 
filtrerat ljus, tillät våra företag att bilda ett unikt partnerskap för att erbjuda det i särklass bästa, 
visuella dosindikeringsverktyget som kompletterar vår Care222 produktportfölj, säger dr. Holger 
Claus, Vice President Technology, Ushio America, Inc.

About Ushio America, Inc.
Ushio America, Inc. is a vertically integrated solutions company for lighting systems and 
components utilizing xenon short arc, lasers, ultra-high-pressure UV, excimer, metal halide, LEDs 
(specialty sensing and architectural lighting), halogen, fluorescent, and miniature incandescent 
lamps serving semiconductor, printed circuit, video projection, cinema, medical, life sciences, UV 
curing, germicidal, horticulture, landscaping, graphic arts, flashlight, scientific, medical, infra-red 
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heating, lamp and laser drivers, systems and services, and numerous other applications. 
Established in 1967 as a subsidiary of Ushio Inc., in Tokyo, Japan, Ushio America offers a full 
spectrum of over 2,500 products and services to its customers. For more information about Ushio, 
visit . For information on Dose222 Indicator Cards, visit .Ushio.com Dose222.com

Kontakter

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

Om oss

Intellego Technologies utvecklar och tillverkar färgindikatorer som visar effekten av bestrålning 
med bland annat osynligt ultraviolett ljus, UV-ljus. Färgindikatorer används globalt inom till 
exempel desinfektionsbranschen, solskyddsindustrin och tillverkningsindustrin. Intellegos 
indikatorer har utvecklats från bolagets patenterade fotokromatiska bläck vilket kan anpassas till 
olika våglängder av ljus och olika tillämpningsområden inom en mängd olika industrier. Intellego 
Technologies grundades 2011, har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market.
 
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: 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 2021-12-06 08:30 CET.
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