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Senzime inviger sin produktionsanläggning i 
Uppsala, Sverige
Nyheter: Uppsala, den 8 december 2021. Senzime meddelar idag att företaget har producerat 
det första TetraGraph systemet i sin nya tillverkningsanläggning i Uppsala, Sverige. Detta är 
ett stort steg i bolagets globala expansionsstrategi då det innebär ökad kontroll över 
kostnader, kvalité och tillverkningstakt.

TetraGraph samt flertalet tillbehör till systemet kommer att tillverkas i anläggningen för leverans till 
den globala marknaden via bolagets egen säljkår eller distributörer på Senzimes 29 marknader. Även 
nästa generations produkter kommer att tillverkas i anläggningen, där närheten mellan forsknings- och 
utvecklingsavdelning och produktion kommer att bidra till ökade möjligheterna att snabbt nå ut med 
innovativa produkter.

En produktion i egen regi erbjuder ökade möjligheter till kontroll över leverantörer och på sikt räknar 
bolaget med en högre lönsamhet baserat på lägre tillverkningskostnader. Europeisk rankning visar att 
Uppsala är en av Europas mest innovativa regioner och den stora andelen företag inom Life Science 
underlättar vid rekrytering av erfaren personal.

Pia Renaudin, VD för Senzime: "Vi tar kontroll över vår produktion från ax till limpa vilket ger en ökad 
flexibilitet och snabbhet i samtliga beslut. Jag är oerhört stolt över vårt team som på kort tid har genomfört 
detta projekt som resulterat i att vi nu har en ISO 13485 och MDR-godkänd produktionsanläggning."

Senzime grundades i Uppsala 1999 och bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista 
(ticker SEZI).

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 utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa 
patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning 
heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av 
neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens 
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre 
vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (ticker SEZI) 
sedan 30 juni 2021. www.senzime.com
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