Patientnära
diagnostik
för nyfödda
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Calmarks PNA system
• Bärbart instrument
• PNA tester för Bilirubin,
Glukos and LD

Varför?
Det föds 140 miljoner barn om
året i världen. För de flesta spädbarn går den första veckan i livet
utan komplikationer. För en grupp
nyfödda leder dock medicinska
tillstånd till ett behov av snabb
diagnos så att behandling kan
inledas så snart som möjligt.
Införandet av PNA-diagnostik
utgör en möjlighet att förbättra
spädbarns hälsa och resulterar i
stora kostnadsbesparingar samt
förkortade vårdkedjor. I mindre
utvecklade sjukvårdssystem kan
PNA-testning till och med rädda
liv eftersom tillgången på kliniska
laboratorier ofta är begränsad.
Calmarks PNA-tester mäter viktiga
biomarkörer i blodprover från

nyfödda. Biomarkörerna är relaterade till allvarliga tillstånd som kan
orsaka hjärnskador eller till och
med död om de inte upptäcks och
behandlas i tid. Tre tester lanseras
i den första fasen; Neo-Bilirubin,
Neo-Glucose och Neo-LDH. Det
uppskattas att ca 20% av alla
nyfödda skulle ha nytta av ett eller
flera av dessa tester under sin
första levnadsvecka.
Calmarks PNA-tester är avsedda
att användas av medicinsk personal, som utför testerna där patienten är, vilket ger snabbare resultat
jämfört med de blodprover som
finns tillgängliga idag. Provsvaret
visas på det bärbara instrumentets skärm inom några minuter.
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Calmarks patientnära tester (PNA)
•
•
•
•
•
•

Unika PNA-tester optimerade för blodprov från nyfödda
Innovativ filterteknik
Kolorimetrisk mätmetod
Resultat inom några minuter och lätt att använda
Ingen påverkan till följd av hemolys upp till 2g/L
Hanterar prover med hematokrit upp till 60%

Neo-Bilirubin

Neo-Glucose
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• För kvantifiering av
• För kvantifiering av
bilirubin
blodglukos
• Bilirubinnivån ökar
• Neonatal hypoglykeunder de första
mi (lågt blodsocker)
levnadsveckorna hos
är det vanligaste me60-80% av alla nyfödtaboliska problemet
da, vilket ofta orsakar
hos nyfödda och det
nyföddshetsgulsot
drabbar 15-20% den
• 20% av de nyfödda
första veckan efter
som screenats på
födseln
huden behöver blodprovskontroll

Neo-LDH

• För kvantifiering av
laktatdehydrogenas
(LD)
• Enzymet LD är en
unik prediktor för
syrebrist under de
första timmarna efter
födseln
• Cirka 10% av alla nyfödda behöver hjälp
att börja andas själva
efter förlossningen

Om Calmark

Calmarks vision

Calmark är ett medicintekniskt bolag
som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Det
unika testsystemet, Calmark POC,
består av ett bärbart instrument och
testkassetter för engångsbruk. Produktlinjen Neo bygger på patenterad
teknik och är den enda plattformen
på marknaden som fokuserar på optimerade PNA-tester för nyfödda.

Calmark ska bli den globala ledaren inom PNA-diagnostik för
nyfödda och långsiktigt erbjuda
alla relevanta tester under barnets
första tid i livet.

Möjlighet
Calmark är mitt i en spännande
expansionsfas och siktar på att
etablera partnerskap med distributörer för en global lansering av Calmark POC-systemet.

Kort om Calmark
•
•
•
•
•
•

Mer än fjorton års forskning och utveckling
Patentportfölj med mer än femton patentfamiljer
Erfaren ledning med utmärkt meritlista inom medicinteknik
Starka och långsiktiga ägare
Svensk innovation
Calmarks B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market i Sverige
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