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Alteco Medical tecknar distributörsavtal med Nikkiso
Alteco Medical har tecknat ett distributörsavtal med Nikkiso America, Inc. för lansering av produkten Alteco® LPS
Adsorber på ett flertal marknader.
Avtalet ger Nikkiso exklusiva rättigheter att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Australien, Nya Zeeland och
Sydafrika. Samarbetet ger Nikkisos ”Acute Blood Purification” division möjligheten att erbjuda sina kunder en innovativ och
användarvänlig behandling för avlägsnandet av endotoxiner, giftiga ämnen i blodet, hos patienter med svår sepsis eller
septisk chock. Avtalet syftar också till ett utökat samarbete inom områden där bolagen har gemensamma intressen. Nikkiso
kommer att lägga sina första ordrar direkt och ytterligare information lämnas vid ordergivningen.
– Nikkiso är en idealisk partner för Alteco Medical. Samarbetet kommer att bidra till ökad försäljning och tillgänglighet av
vår behandling. Nikkiso har styrkan, resurserna och logistiken för att snabbt och effektivt penetrera marknaderna och se till
att Alteco Medicals produkter blir tillgängliga för alla intensivvårdsavdelningar i de avtalade länderna, säger VD Håkan
Petersson.
– Alteco® LPS Adsorber ger Nikkisos “Acute Blood Purification” division nya möjligheter att bättre behandla patienter med
sepsis på intensivvårdsavdelningarna, säger Thomas Kelly CEO and Managing Director Nikkiso Europe and President Global
CRRT Nikkiso America.
För ytterligare information kontakta VD Håkan Petersson, +46 706 32 00 43.

Om Nikkiso America, Inc.
Under mer än femtio år har Nikkiso Co., Ltd kontinuerligt bidragit med innovationer genom att tillhandahålla unika
teknologier och produkter – ”vi strävar alltid efter att möta kraven från våra kunder, samhället i stort och den tid vi lever i.
Idag är vi verksamma i hela världen och har byggt upp ett grundmurat rykte för oöverträffad kvalitet, pålitlighet och utsökt
teknik som drivs av marknadens behov och en önskan att tillfredsställa våra kunders behov.” Nikkiso America, Inc. förser
den nordamerikanska marknaden med högkvalitativa produkter från Nikkisos olika divisioner: Aerospace, Industrial och
Medical divisionerna. Dessutom är Nikkiso America, Inc. ansvarigt för den globala försäljningen av Nikkisos hela program av
produkter inom intensivvårdssegmentet.
Om Alteco Medical AB
Sepsis, eller livshotande blodförgiftning, är ett kritiskt medicinskt tillstånd orsakat av en allvarlig infektion, tillståndet
orsakar slutligen organsvikt som då drabbar ett eller flera vitala organ. Utan adekvat behandling kan patienten drabbas av
septisk chock som är ett livshotande tillstånd.
Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans.
Alteco® LPS Adsorber, är en unik produkt som tar bort endotoxinet, det giftiga ämnet i blodet, som finns hos cirka hälften
av alla patienter med sepsis. Genom att avlägsna endotoxinet förhindras en eskalering av förloppet och detta kan till slut
vändas, varigenom de skadliga konsekvenserna av sepsis förhindras.

