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Amferia AB initierar samarbete med Triolab AB för lansering av
innovativa sårvårdsprodukter för veterinärapplikationer
Amferia - ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar nya antimikrobiella
sårvårdsprodukter och Triolab AB - Sveriges största distributör av premiummedicinska och
diagnostiska produkter har ingått ett strategiskt samarbete för att gemensamt lansera Amferias
antimikrobiella sårvårdsprodukter på den svenska veterinärmarknaden.
Christoffer Bento, försäljningschef på Triolab -“Vi är mycket glada att inleda detta samarbete med
Amferia och bredda vårt erbjudande till djursjukvården i Sverige. Amferias innovativa lösning för
sårvård är relevant både för veterinärkliniker och djurägare för att förbättra djurvården och samtidigt
kunna reducera antibiotikaresistensen. Att dessutom arbeta tätt med ett lokalt företag ger oss och
Amferia bättre möjligheter att snabbare ta fram produkter som passar vår marknad.”
Det nya partnerskapet mellan Triolab och Amferia har slutits med målet att marknadsintroducera
Amferias sårvårdsteknologi på den svenska veterinärmarknaden. Inom dagens veterinärmedicin finns
det ett stort behov av nya preventiva lösningar för att förhindra infektioner i sår, något som har
intensifierats med det växande hotet från antibiotikaresistenta bakterier. Partnerskapet bygger på
omfattande data och feedback från Amferias pågående produktutvärderingar i Europa och det
gemensamma arbetet syftar till att marknadsföra produkterna till ett antal utvalda veterinärkliniker i
Sverige under 2021, med fortsatt expansion under 2022.
Anand Rajasekharan, VD för Amferia - “Triolabs solida marknadskompetens och ledarskap inom det
veterinärmedicinska området kommer att bidra starkt till att sprida Amferias vision om att minska
mängden antibiotikaresistenta infektioner inom veterinärvården. Vi är mycket inspirerade av detta
partnerskap, som hjälper till att föra våra produkter till ett område där med stort behov av nya
lösningar. Amferias teknik och produkter har redan väckt starkt intresse och rönt positiv feedback från
veterinärer, som omedelbart ser potentialen i våra produkter inom sår- och infektionsvård. ”
===
Om Amferia och innovation
Amferia grundades 2018 och utvecklar nya antimikrobiella material för användning i medicintekniska
produkter. Tekniken är baserad på bioinspirerade antibakteriella polymerer som vid kontakt snabbt
dödar bakterier, inklusive antibiotikaresistenta såsom MRSA och MDR E. Coli. Materialet är mycket
selektivt och riktar sig enbart mot bakterier samtidigt som det är icke toxiskt för djur och humanceller.
Läs mer om produkter, team, teknik och publikationer på www.amferia.com
Om Triolab
Triolab AB är en ledande distributör av medicinska och diagnostiska medicintekniska produkter för
human- och veterinärvård. Triolab AB grundades 1986 och har idag 55 anställda, fördelade jämnt på
huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör Triolab AddLife Group. Triolab
har systerföretag i Norge, Danmark och Finland, som tillsammans bildar Triolab Group - Nordens
största distributör inom diagnostik, Se https://www.triolabvet.se
För mer information vänligen kontakta:
Anand Kumar Rajasekharan, VD, Amferia AB,anandk@amferia.com, +46 762981238
Christoffer Bento, Försäljningschef, Triolab AB, christoffer.bento@triolab.se, +46 31817205

