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Göteborg den 11 dec 2020 

 

Västra Götalandsregionen köper komplett system PExA 2.1  
PExA AB (”PExA”) har erhållit en order från Västra Götalandsregionen för användning vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset (SU). Affären innebär att kunden köper ett komplett system, PExA 2.1 till ett 

ordervärde av cirka 350 000 kr. 

Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att köpa ett komplett system PExA 2.1 för användning av forskare 
vid avdelningen för klinisk fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Leverans är planerad till första 
kvartalet 2021. Forskargruppen, ledd av professor Sverker Jern vid Institutionen för klinisk fysiologi vid SU, har 
identifierat möjligheter att använda PExAs metod för att detektera och utvärdera misstänkt lungemboli.  

Den 6 nov 2019 informerade PExA om att just denna forskargrupp vid Sahlgrenska beställt ett PExA 2.0-system, 
för rätten att använda instrumentet i sex månader för 120 000 SEK. Syftet var att studera patienter med 
lungemboli eller misstänkt lungemboli. Nu går man vidare och köper ett system för fortsatta studier. 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta: 

Erik Ekbo, VD 
Telefon: 0723-92 30 30 
E-post: erik@pexa.se 
 

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt 
samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande 
av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga 
publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra 
och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering 
eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till 
kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en 
betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt. 
 
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. 

mailto:erik@pexa.se

