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Redsense

Det utförs 380 miljoner hemo- 
dialysbehandlingar i världen  
varje år för patienter vars njurar 
inte längre själva kan rena blo-
det. Undersökningar visar att  
det vid ungefär en av 720 be-
handlingar uppstår allvarliga 
komplikationer. Redsense är  
ett blodläckagelarm som löser 
ett av de huvudsakliga säker-
hetsproblemen inom hemo-
dialys. 

Redsense Medicals metod består av en 
patenterad fiberoptisk sensor som är 
kopplad till en larmenhet. Redsense 
Medical har utvecklat sin patenterade 

teknologi som svar till de krav som ställs av dia-
lyspersonal. Företagets unika och lättanvända 
teknologi tillhandahåller en innovativ lösning 
till ett erkänt problem och anses redan vara ett 
måste enligt standarder för medicinsk utrust-
ning. 

– Att få sin dialys i hemmet, och i synnerhet 
nattetid, innebär stora fördelar. Fler behand-
lingstillfällen kan genomföras och patienten 
kan leva ett praktiskt vardagsliv.

Sjukvårdens begränsade budgetar innebär 
att man försöker automatisera övervakningen, 
där Redsense blir ett självklart val, konstaterar 
Patrik Byhmer som är vd för företaget.

Redsense Medicals produkt består av två 
delar; dels en sensor inbäddad i ett plåster och 
dels en larmenhet.

– Vår produkt är uppskattad av både sjuk-
sköterskor och patienter och har en del väldigt 
distinkta fördelar, säger Patrik Byhmer och 
fortsätter:

– Fördelarna med vår produkt är bland annat 
att det är en kostnadseffektiv steril engångspro-
dukt som är säkrare än andra alternativ och som 
inte kan ge upphov till hjärtarytimer. 
 
Långsiktigt tillväxtföretag 
Redan idag är Redsense en färdig och kommer-
siell produkt. Nu lanseras andra generationen  
av produkten och leveranser till kunder är på-
började. Alla viktiga marknaders regulatoriska 
tillstånd är på plats och Redsense rekommende-
ras av branschorganisationer att bli obligatoriskt 
inom dialys. 

– Med en färdig produkt, som är godkänd i 
Europa, USA och Australien är vår uppgift att 
nu utveckla försäljningen och etablera fler dist-
ributionskanaler. Vi har kommit längst i USA 
som är världens största dialysmarknad, säger 
Patrik och summerar fördelarna med Redsense 
och därmed anledningarna till att investera i 
aktien:

– Att använda Redsense innebär att antalet 
patientincidenter reduceras avsevärt och både 
lidande och miljarder kan sparas. Med Redsense 
kan den globala tillväxten för hemdialys ta fart 
och Redsense Medical kan bli ett långsiktigt till-
växtföretag. Vi anser att öka marknadsbearbet-
ningen, särskilt i USA, genom olika marknadsin-
satser och genom att rekrytera en säljchef. Vi 

ska därtill även lansera i Tyskland och på ut-
valda marknader i Asien. Redsenses teknologin 
– att detektera blod från människokroppen – 

kan även användas för andra behandlingsom-
råden där situationen är kritisk för patienten, 
vilket innebär stora möjligheter för Redsense 
Medical. Vi kommer att påbörja denna bear-
betning så snart vi är lönsamma inom kärn-
marknaden dialys. 

ett långsiktigt tillväxtföretag

+ patenterad teknik.
+ kostnadseffektiv 
lösning för sjukvården. 
+ potential att bli 
standard. 

+

»Att använda Redsense innbär 
att antalet patientincidenter  
reduceras avsevärt och både 
lidande och miljarder kan 
sparas.«

engångssensor med larmenhet.
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patrik byhmer
yrke: Vd och grundare.

med redsense kan dialysbehandlingar ge-
nomföras i hemmiljö, och på klinik, på ett 
säkert och tryggt sätt.


