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Ny teknologi upptäcker och
utesluter hjärtinfarkt

ANNONS

PROLIGHT DIAGNOSTICS

Med bas i patenterad teknologi för blodprovsanalys utvecklar Prolight
Diagnostics ett patientnära diagnostiksystem. Mobila instrument möjliggör
tidig testning av hjärtinfarkt, vilket både kan rädda liv och spara in stora
vårdkostnader.
TEXT: SOFIE LUNDMARK FOTO: FELICIA YLLENIUS
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m kroppens största muskel inte
fungerar som den ska kan det få
förödande konsekvenser. För att
ge hjärtpatienter snabbare vård,
vårdpersonalen en enklare vardag och
samhället större kostnadsbesparingar
är Prolight Diagnostics i färd med
att utveckla teknologi för snabb och
känslig mätning av kroppens halter av
troponin.
– Genom mätning av troponin vid
misstänkt hjärtinfarkt har läkaren ett
verktyg till hjälp för att utesluta eller
konstatera hjärtinfarkt, berättar Maria
Holmlund, vd.
Blodprovsmätningarna genomförs via
så kallade Point of Care-tester. Det innebär att patientens värden analyseras
nära patienten, antingen i primärvården
eller akutsjukvården.
Samma test går att utföra traditionellt
inom vården, då analyseras provsvaren
i sjukhusets egna labb vilket kan ta lång
tid. Med Prolight Diagnostics lösning
kommer provsvaret direkt.

MARIA HOLMLUND
Titel: Vd. Bakgrund/utbildning: Fil. kand, i kemi/biologi från
Uppsala universitet samt en Master of Science från University of
North Carolina. Har cirka 30 års erfarenhet inom Life Science och
Diagnostikområdet och har arbetat på ledande befattningar med
fokus på marknadsföring i flera stora globala diagnostikbolag.

– En svensk studie från 2016 visar att
60 procent av alla patienter som kommer
in på en akutavdelning med hjärtbesvär
inte har problem som är akut livshotande.
Genom att utesluta hjärtinfarkt redan på
akutavdelning eller i primärvården kan
onödig sjukhusvistelse undvikas. Både
patienter och vårdpersonal besparas tid
och oro, säger Maria.
produkten samarbetar
Prolight Diagnostics med The Technology
Partnership (TTP) i Cambridge. Marknadspotentialen för troponintester i
Point of Care-format är mycket stor,

FÖR UTVECKLING AV

främst eftersom det saknas högkvalitativa
alternativ.
– Marknadsvärdet för Point of Caremätning av hjärtmarkörer beräknas
uppgå till 2,4 miljarder USD under 2018,
och är i stark tillväxt. Att det finns så stor
potential beror på att hjärtat är en vanlig
orsak till hälsoproblem i många länder.
Bara i USA dör någon i hjärtinfarkt var
43:e sekund. Det finns stora behov av
tester till stöd för att tidigt sätta in rätt
åtgärd, avslutar Maria.

Senzime går i bräschen
för patientmonitorering

OM PROLIGHT DIAGNOSTICS
Prolight Diagnostics grundades 1999 av dr
Masoud Khayyami i Lund. Målet är att tillsammans med teknologipartners utveckla patientnära testsystem för så kallad Point of Care
testning. Utvecklingen förväntas resultera i en
plattform med hög testprestanda och flexibilitet,
med en markör för hjärtinfarkt som första test.
www.prolightdiagnostics.se

SENZIME

Minska lidande, rädda liv och sänka vårdkostnader – det är grundpelarna i
det noterade medtech-bolaget Senzimes arbete. De arbetar med patient
monitorering som bidrar till minskade komplikationer i samband med
operationer, ökar patientsäkerheten och bidrar till lägre vårdkostnader.
TEXT: ALMA JOHANSON FOTO: FELICIA YLLENIUS
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0 miljoner patienter per år får
muskelavslappnande läkemedel i
kombination med narkos vid operation. Under och efter operation är det
vanligt att patienterna bedöms utifrån sitt
allmäntillstånd. 30 procent av patienterna
drabbas dock av oförutsedda komplikationer, allt från obehag vid uppvaknande
på grund av otillräcklig syresättning
när andningstuben tas bort till svåra
livshotande komplikationer. Med rätt
monitorering kan sådana komplikationer
undvikas.
– Vi ville hitta ett enkelt och noggrant
sätt att övervaka patienter. Med Tetra
Graph kan vi enkelt mäta och få klar
tecken när patienten kan andas själv.

CLINISENZ GER MÖJLIGHET att övervaka patientens organ i realtid så att vårdpersonalen
får lokala statusuppdateringar på ett specifikt organ, förklarar Lena Söderström,
vd på Senzime. Senzime är i slutskedet av

sin CE-märkningsfas och har redan nått
ett stort genombrott i sin marknadslansering i och med tecknandet av ett viktigt
licensavtal med japanska Fukuda Denshi.
För Lena och hennes team är det här ett
kvitto på hur långt de har kommit.
– Det här är ett stort och viktigt steg
för oss eftersom det säger en hel del om
efterfrågan som finns. De kommer få
rättigheten att kommersialisera systemet
TetraGraph och förväntad lansering är i
slutet av 2017, säger Lena.
UTÖVER SINA FYRA år som vd på Senzime har
Lena under 30 år arbetat som chef och
ledare. Hon har med andra ord lång erfarenhet och tror att en nyckel till framgång
är att plocka ihop rätt team.
– Erfarenhet är viktigt, men rätt person
kan lära sig rätt saker. På ett litet bolag
som Senzime får man jobba brett och växa
med bolaget, det gör jobbet roligt. Ingen
dag är den andra lik, avslutar Lena.

Lena Söderström, vd på Senzime.

OM SENZIME
Senzime utvecklar unika medicintekniska
lösningar som gör det möjligt att följa patienters
biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad
och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen
som glukos och laktat i blod och vävnader samt
system för att monitorera patienter som

undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska
komplikationer i samband med operationer och
minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som i dag enbart i Europa och
USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets
aktie är noterad på AktieTorget ATORG: SEZI.
www.senzime.com
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