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Stororder till Biosensor inom nytt affärsområde
Biosensor Applications AB har erhållit en order på fem (5) detekteringssystem för
narkotika av Medvet Science Pty i Australien. Medvet är ett bolag, inom Institute of
Medical and Veterinary Science (IMVS), som är marknadsledande av narkotikakontroll på
arbetsplatser. I Australien anses droger på arbetsplatsen vara den största orsaken till
olyckor och de anställda kontrolleras därför regelbundet för narkotikaintag inom vissa
industrier. Hittills använder man urinprover för analys men bedömer att Biosensors metod
för hudavstrykning och svettanalys kommer att genera väsentliga kostnadsbesparingar och
förenklingar i provtagningsförfarandet.
Moderbolaget IMVS äger dessutom flera välrenommerade sjukhus i Australien och
avsikten är att Biosensors unika detekteringsteknologi skall användas även inom detta
område. Man avser att använda metoden, framförallt på medvetslösa patienter på
akutintagen, för att snabbt få en uppfattning om droger är inblandade i olyckshändelsen.
Patienten kan dessutom inte pga sitt tillstånd lämna medgivande, vilket är ett legalt krav,
för blodprovstagning.
’Detta är två nya viktiga affärsområden för Biosensor och är naturligtvis en stor framgång
för Biosensor som på kort tid redan har tagit väsentliga marknadsandelar inom tullen i
Australien som idag har 20 system’, säger Bengt Hagander som är verkställande direktör i
bolaget och fortsätter:
’Vår förenklade provtagningsmetodik kommer att medföra stora möjligheter inom flera
utsatta yrkeskategorier, och därför är just denna beställning en stor bekräftelse på vår
potential inom dessa segment’.
Ordervärdet uppgår till 1,5 MSEK och utrustningen skall levereras inom Q4 2006.
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Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Sundbyberg. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget
har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserat på bioteknologiska sensorer.
Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder.
Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden
av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag,
tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.
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