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Tidig diagnostik av perifera nervskador 

> 500 miljoner berörda människor! 



• Noterat på AktieTorget sedan maj 2015 

• Marknadsvärde cirka 100 MKR 

• Ca 1200 aktieägare 

• Instrument för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. 

• Används rutinmässigt i företagshälsovård och kliniker för Arbets- och 

Miljö Medicin i Sverige och Norge 
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Om VibroSense Dynamics AB 
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Kroppens nervsystem 

Kvantifiering av sensoriska nervsystemet genom att mäta känseln ! 



Diabetes 2017 - 2045 
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• 1 av 11 vuxna har diabetes (425 miljoner) 

• År 2045 kommer 1 vuxen av 10 (629 miljoner)  ha diabetes 



Diabetes  - Neuropati en allvarlig komplikation! 
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Komplikationer: 

- Fotsår!  14 års förkortad livslängd 

- Amputation! 30% avlider inom 1 år, 50% inom 3 år 

Årliga kostnader: 

- 5 miljarder SEK, Sverige) 

- 40 miljarder SEK, UK 

- 250 miljarder SEK, USA  
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 > 50% av alla behandlingar av bröst- lung- och kolorektal-cancer  

Cancer - nervskador vid behandling med cellgifter  

- Globalt 14 miljoner diagnoser och 8 miljoner dödsfall i cancer per år 

- Nordvästeuropa 66 000 fall av nervskador/år orsakade av cellgiftsbehandling 

- Bröstcancer, högst andel och antal svåra CIPN,  per år. 

CIPN=Chemo therapy Induced Peripheral 

Neuropathy  



> 500 miljoner berörda människor 

Marknadsbehov 

Diagnosis 

of Sensory 

Neuropathy 

Drugs 

Genetic  

disorders 

Diseases 

Toxins 

Diabetes 

Vibrating 

Tools 

425 miljoner människor med diabetes 2017 

629 miljoner 2045 25 miljoner människor arbetar 

med vibrerande verktyg i EU 

Cancer  

Therapy 

14 miljoner nya fall 

per år 
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Vår Produkt och lösning 
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Multifrekvens Vibrametri 

Pre-symptomatisk upptäckt av perifer sensorisk neuropati 

Icke-invasiv  

Kvantitativa mätresultat 

Produktfamilj, kan undersöka både hand och fot 

Enkel, snabb och operatörsoberoende 

Starkt IP-skydd 



Segment och målgrupper 
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Affärssegment Kunder 

Hand Arm Vibrationer  Arbets- och miljömedicin, 

företagshälsovård &  forskningsinstitut 

Diabetes Primärvård, forskare, sjukhus & universitet 

CIPN, Chemotherapy 

Induced Neuropathy 

Kliniska forskare på sjukhus & universitet 

Klinisk Fysiologi Neurologi Sjukhus/kliniker 

Marknadspotential totalt i  
Norden, Tyskland & Storbritannien 

> 39 000 instrument 

 



Vårt erbjudande och affärsmodell 
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• Produktfamilj 

• Konsultstöd till forskare, 

• Diagnosformulär 

• Underhållsavtal  

• Instrumentservice 

• Utbildning och installation 

• Analyser/tolkning av Vibrogram 

 

 

• Försäljning av instrument* – pris 130 -160 KSEK  

• Hyra/Licenstagare* , ”Pay per use” 25- 30 KSEK/år  

+ 200-250 SEK/undersökning 

Produkt och tjänster 

 

 

Affärsmodell 

 

 

* Direktförförsäljning Norden 



Mål 

o Konsensus från ledande forskare   

o Kännedom i alla målgrupper  

o Hälsoekonomisk nytta 

o Nya affärssegment 
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Forskare 

Vårdgivare 

Betalare 

 Patienter och 

intresseföreningar 

Strategier för att nå marknaden 

Medel 

o Nätverk av återförsäljare i Europa 

o Direktförsäljning till slutkunder i Norden  

o Nätverk med ledande forskargrupper och riktade 

forskningsprogram 

o Marknadsintroducerande studier 



Avklarade delmål 

 Ny produktfamilj, kombinerat hand- och fot-instrument 

 Publicerat framgångsrika studieresultat inom diabetesområdet. 

 Referensmaterial, över 1100 friska personer i åldrarna  8-65 år 

 Pre-lansering av det nya instrumentet och inlett samarbete 
med återförsäljare 

 Nytt affärssegment, nervskador orsakade av cellgifter vid 
behandling av cancer 

 … och mycket mer 
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Vägen framåt 
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1. Stegvis bearbetning inom prioriterade marknadssegment 

- Uppgradering hos etablerad kundbas  

- Kliniker för Neurofysiologi 

-  Pågående forskningsprojekt 

3. Marknadsintroducerande studier  

-  Diabetes typ2 studie i Frankrike 

- Onkologen i Malmö (kolorektalcancer) 

- Initiera minst 3 nya studier, diabetes och cellgiftsbehandling 

- Hälsoekonomistudier  

2. Lansering och marknadsföring 
-  Mässor och konferenser i Norden och Västeuropa 

-  Kunddagar 

- Publikationer inom diabetes och cellgiftsbehandling 

 

4. Regulatorisk utveckling av bolaget 
- CE märkt instrument klass 1 

-  Certifiera bolaget för  ISO 13485  



- Aktieägare i VSD med teckningsoptioner:  

- Teckna inlösen av option TO1 B, En option ger en aktie för 10,25 kr/st 

- Optioner i depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring: Meddela 

Förvaltare om önskad teckning och betala till depå, 7/3 - 26/3 

- Direktregistrerade Optioner (VP-konto): Skicka anmälningssedel till 

Sedermera Fondkommission och betala, 7/3 - 26/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Handel via Aktietorget - Aktie:  VSD B  

 - Teckningsoption: TO1 B  

Hur kan jag investera i VibroSense? 
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VibroSense Dynamics AB 

Tack för er tid 

 

www.vibrosense.se 

VibroSense Meter 

Diagnosing Sensory Neuropathy 
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