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Senzime bekräftar slutförhandling av strategiskt
licensavtal med global marknadsledare
Uppsala 19 maj, 2022 – Senzime meddelar idag att bolaget har pågående slutförhandlingar
avseende ett strategiskt licens- och utvecklingsavtal med en marknadsledande global aktör
inom patientmonitorering.
Avtal förväntas tecknas under innevarande kvartal och innebär att Senzimes teknikplattform för
monitorering av patienter under narkos integreras med motpartens system och kommersialiseras med
ett licensupplägg.
Ett av Senzimes fokusområden är att utveckla strategiska partnerskap för att integrera och accelerera
penetrationen av bolagets teknologi genom produktsamarbeten.
”Senzimes TetraGraph-system etablerar sig väl på världsmarknaden. Fler och fler riktlinjer, såväl nationellt
som på sjukhusnivå, driver användningen av objektiv neuromuskulär monitorering. Vilket gör att den
adresserbara marknaden växer allt fortare. Detta ökar det industriella intresset för våra lösningar och
möjligheten att ansluta vår TetraGraph till centrala övervakningssystem. Inom ramen för detta bekräftar vi
nu slutförhandlingen av vad som är vårt viktigaste licensavtal och partnerskap hittills och som möjliggör
integrering av TetraGraph på tusentals redan installerade patientmonitoreringssystem”, kommenterar Pia
Renaudin, VD för Senzime.
Senzime har hittills levererat ut mer än 1 200 TetraGraph-system. 2022 inleddes med rapporteringen
om pågående eller kontrakterade utprövningar på 74 sjukhus världen över. Vid första kvartalets
utgång hade 27 av dessa utprövningar lett till vunna affärer, inga förlorade affärer till konkurrenter och
29 nya påbörjade utprövningar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com
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Om Senzime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDAgodkända 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 2022-05-19 15:15 CEST.
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