
   DUEARITY AB Krusegränd 42D 212 25 Malmö· ·

CE-GODKÄNNANDE KLART FÖR DUEARITYS 
TINNITUSPRODUKT TINEARITY G1
CE-godkännande har idag meddelats av Duearitys certifieringsorgan. Tinearity G1 
kan därmed inom kort lanseras och levereras till kunder i EU och EES-länder. Beslutet 
är ett avgörande steg framåt för Duearity.

Duearitys certifieringsorgan Intertek har idag meddelat Duearity AB att Tinearity G1 
kommer att erhålla CE-godkännande. Beslutet innebär att Duearity kan lansera, sälja och 
leverera den patenterade Tinearity G1 till kunder i EU- och EES-länder samt att Duearity 
kan påbörja leveransen av de redan förköpta Tinearity G1.

- I och med att Duearitys tinnitusprodukt, Tinearity G1, nu kommer att erhålla CE-certifikat 
har bolaget nått en mycket viktig milstolpe. Vi kan nu fokusera på marknadsföring och 
försäljning och inte minst leverera till dem som köpt Tinearity G1 i vår pre-salekampanj, 
säger Fredrik Westman, VD Duearity.

Duearity kommer från och med nu att lägga mycket fokus på marknadsföring och 
försäljning av Tinearity G1. Vidare kommer bolaget att fortsätta förberedelserna för en 
lansering i USA.

Duearity grundades för två och ett halvt år sedan och har på mycket kort tid utvecklat 
och CE-märkt en unik medicinteknisk produkt klass lla för dem som lider eller besväras av 
tinnitus.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
www.duearity.com

PRESSMEDDELANDE
20 januari 2023 14:19:00 CET



   DUEARITY AB Krusegränd 42D 212 25 Malmö· ·

Om Duearity AB
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra 
symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för 
de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge 
dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda 
produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 överför vitt brus med hjälp av icke-
invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-
AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och 
bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö. 
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på 
telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post .ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Duearity AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-20 14:19 CET.
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