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Intellego får order av HAI Solutions, villkorad 
FDA-godkännande, värd USD 60 000, 
avtalsförhandling fortgår

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har efter att HAI Solutions, USA, 
genomfört en lyckad utvärdering av Intellegos teknologi för en specifik medicinteknisk 
produkt, lagt en villkorad order värd USD 60 000. Villkoret innebär att den amerikanska 
myndigheten FDA ska godkänna HAI:s produkt för avsett användningsområde, ett 
godkännande som väntas komma 2022. Parterna förhandlar ett mångårigt samarbetsavtal där 
parterna hoppas kunna presentera ett avtal i början av 2022.

Intellego ingick i oktober 2021 ett , ett riskkapitalfinansierat medtechbolag LOI med HAI Solutions
från Kalifornien, USA, som tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i 
främst USA. De har en innovativ portfölj av teknik inriktad på att motverka intravenös 
kontaminering och infektion i blodomloppet.

Avsikten med LOI var att utveckla en för Intellego ny applikation till en typ av 
desinfektionsutrustning som ska användas globalt inom sjukvården, där Intellegos teknik ska 
fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd och förhindra att till exempel 
bakterier kommer in i patienters blodflöde vilka kan orsaka svåra infektionssjukdomar.

Utvärderingen av Intellegos teknologi för det tänkta användningsområdet har nu slutförts och HAI 
Solutions har börjat bereda en ansökan till den amerikanska myndigheten Food and Drug 
Administration, FDA, för att få ett marknadsgodkännande för produkten. Samtidigt lägger HAI en 
initial order till Intellego värd USD 60 000, villkorad ett FDA-godkännande.

HAI:s målsättning är att sälja cirka 1 miljard desinfektionsmoduler per år, vilket är en 
marknadspenetration som kan ta flera år att uppnå. Parterna förhandlar för närvarande avtal om ett 
fortlöpande samarbete som sträcker sig över många år och som skulle kunna realisera den 
marknadspotential som tidigare kommunicerats av Intellego.

Om HAI Solutions
Based in Santa Barbara, CA, HAI Solutions is developing a novel and innovative platform of 
vascular access devices. HAI’s intravenous therapy solutions target IV contamination which occurs 
in challenging medical care segments like the Operating Room, Intensive Care Unit and 
Emergency Room. Founded in 2015, HAI Solutions believes in protecting every patient by 
advancing clinical care across the healthcare spectrum. For more information please visit www.

 or follow us on Twitter @HAISolutions. HAI-Solutions.com
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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 2021-12-13 16:49 CET.
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