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Senzime vinner amerikansk upphandling om 50 
TetraGraph-system
Pressmeddelande: Uppsala den 17 februari 2022. Senzime meddelar idag att bolaget vunnit en 
order från ett stort amerikanskt universitetssjukhus avseende placering av 50 TetraGraph-
system och försäljning av tillhörande engångssensorer till ett estimerat värde av 1,5MSEK 
årligen.

Denna order är en bred utplacering av TetraGraph-system över sjukhusets samtliga operationssalar, 
som omfattar 50 system med tillhörande engångssensorer. Life Time Value (LTV) av varje levererad 
TetraGraph, inklusive nyttjande av TetraSens-sensorer, beräknas uppgå till 250 kSEK över 5 år med en 
bruttomarginal överstigande 65 procent.

Enligt Senzimes egna beräkningar innebär detta en initial årlig försäljning motsvarande 1,5 MSEK med 
potential att nå en årlig försäljning om 3MSEK när samtliga system är implementerade.

Senzimes amerikanska dotterbolag, Senzime Inc, har successivt expanderat och består idag av tretton 
personer varav tio arbetar direkt med försäljning och övriga kombinerar försäljning med klinisk support 
och ledning.

”Det är fantastiskt att man från sjukhusets sida väljer att utrusta samtliga operationssalar med TetraGraph. 
Genom att införa monitorering som standard för alla patienter som får muskelrelaxerande läkemedel ökar 

”, säger Pia Renaudin, VD för man patientsäkerheten och minskar dramatiskt risken för komplikationer
Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

Om Senzime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-
godkända 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
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