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Studier visar på såväl ekonomiska besparingar som 
patientfördelar vid införande av kvantitativ 
övervakning med EMG teknologi.
Nyheter: Uppsala den 13 september 2021. Nyligen publicerade studier visar att EMG 
monitorering kan bidra till att minska allvarliga komplikationer vid användning av 
muskelrelaxerande läkemedel, samtidigt som införande av kvantitativ neuromuskulär 
monitorering resulterar i en nettokostnadsbesparing genom att reducera ovan nämnda 
respiratoriska komplikationer.

Senzimes vision är en värld utan anestesirelaterade komplikationer. Vårt EMG-system TetraGraph® 
mäter digitalt och kontinuerligt graden av neuromuskulär blockad för att förebygga komplikationer, 
förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. Under 2021 har en mängd studier 
publicerats globalt inom området, vilka bland annat belyser sambandet mellan kvarstående 
muskelblockad och ökad risk för komplikationer, fördelar med EMG-teknologi jämfört med AMG samt 
räknar på kostnaden för ett exempelsjukhus att införa kvantitativ monitorering av samtliga patienter 
där muskelrelaxerande läkemedel används.

I en studie vid Temple University Hospital räknade man på hur kostnadseffektivt det är att använda [1] 
en kvantitativ EMG TOF-monitor givet kostnaden för inköp och årlig användning, jämfört med de 
besparingar som kan göras i vården om övervakningen bidrar till att minska kostnaderna för allvarliga 
komplikationer som lunginflammation och re-intubering. Slutsatsen var att inköp och introducering kan 
leda till en kostnadsbesparing för sjukhuset.

I en annan studie[2] undersökte man sambandet mellan kvarstående muskelblockad och kritiska 
andningsevent. Den visar i likhet med tidigare liknande studier att kvarstående muskelblockad är en 
betydande bidragande faktor till utvecklingen av allvarliga respiratoriska komplikationer (CRE’s) För att . 
förbättra patientsäkerheten rekommenderar författarna rutinmässig kvantitativ neuromuskulär 
övervakning.

En italiensk studie[3] jämför TetraGraph med TOF-watch och dess äldre accelerationsbaserade AMG-
teknik. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning på området och visar bland annat att AMG-
teknik överestimerar graden av återhämtning samt att TetraGraph levererar mer repeterbara resultat 
under återhämtning från neuromuskulär blockad.

"Andelen komplikationer till följd av otillräcklig monitorering av patienter är fortsatt hög världen över, och 
det är därför glädjande att se en mängd nya studier som sätter fokus på detta viktiga område", säger Pia 
Renaudin, VD Senzime
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OM EMG
I likhet med andra tekniker innefattar EMG stimulering av en perifer nerv och mätning av responsen 
som genereras genom sammandragningen av den innerverade muskeln. Skillnaden jämfört med andra 
tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som sker i den neuromuskulära förbindelsen. Då 
mätningen inte är beroende av en fysisk rörelse (som krävs av andra teknologier på området såsom 
AMG och KMG) är EMG en bättre indikator för ren neuromuskulär funktion. Anestesiexperter världen 
över anser att EMG är ny guld standard inom NMT monitorering.
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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. mwww.senzime.co
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