Brainreader
Neuroreader™

Diagnosticera Alzheimers sjukdom, demens, epilepsi…
Upptäck symptomen tidigare genom Brainreaders patenterade Neuroreader™
Brainreader är ett danskt life science företag, grundat 2011, som utvecklar en patenterad medicinsk mjukvara
Neuroreader™ som tolkar röntgenbilder, MRI, snabb och effektivt av hjärnan.
Brainreader strävar efter att ge en kvantifierbar och korrekt bild, status, av hjärnan. Genom att öka
användningen av medicinsk bildbehandlingsprogramvara tillhandahåller Brainreader strukturella MRI
snabbare och mer exakt på ett korrekt sätt.
Upptäck symptomen tidigare genom en patenterad lösning. Detta möjliggör rätt behandling i ett tidigare
skede.
Uppdraget
• Var nära marknaden för att matcha behovet
• Genom att tillämpa den senaste vetenskapen med rätt teknik möter Brainreader den medicinska världen
och patienterna
Vision
• Avancerad medicinsk teknik för alla
• Brainreader föreställer sig att man en dag kan använda programvaran för att kolla in i hjärnan, inte bara för
att följa sjukdomens utveckling men utan också för att mäta hur hjärnan hanterar det
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Neuroreader™ - patenterad mjukvara
Diagnosticera Alzheimers sjukdom, demens, epilepsi…
Patientsvar < 10 minuter
FDA godkänt
CE-märkt
ISO-13485 certifiering
40-tal kunder
Marknad är värd > 2,5 miljarder USD
Årlig tillväxt > 14 %
Kliniska partners

•

M.Sc. i bioinformatik och doktorand i medicin (Neuroscience) på Aarhus
universitets. Projektledare på Max Planck Institutet för molekylärbiologi i Hannover

•

Mer än 10 års erfarenhet inom det neurovetenskapliga området

•

Uppfinnare av tekniken bakom Neuroreader ™

•

Passionerad om att föra innovation inom det medicinska området till att hjälpa
sjukvården och patienterna

•

Många års erfarenhet inom den farmaceutiska/medicinska marknaden

•

20 års erfarenhet i en kommersiell roll - General Manager, Marknadsdirektör
och Marknadschef

•

Erfarenhet från lansering av innovativa produkter

•

Utveckla bolag i befintliga och på nya marknader inom sjukvårdssektorn

Key Investment Highlights

På en växande marknad värd idag
2,5 miljarder USD

Fler och fler kunder väljer Neuroreader ™

FDA godkänd patenterade teknisk plattform
med unika funktioner

Stark och engagerat ledarteam med
imponerande kapacitet

Intressant investeringsobjekt med
exceptionell avkastningspotential

Neurodegenerativa* sjukdomar diagnostiseras idag till stor del genom manuell analys av MR-bilder som är
tidskrävande och är inte helt tillförlitliga dessutom finns det inte tillräckligt med kvalificerade radiologer. Sen
upptäckt av neurodegenerativa sjukdomar orsakar sen behandling som i sin tur påverkar patienten negativt och
detta leder till höga samhällskostnader.
Brainreader revolutionerar den diagnostiska processen för neurodegenerativa sjukdomar, vilket möjliggör tidig och
rätt behandling som förbättrar livskvalitén för patienten och dennes familj.
*Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som primärt påverkar neuronerna i hjärnan.

Ökning av MRI användningen

Marknadsstorlek (2016)
2,5 miljarder USD
Årlig tillväxt 14%

•

Dra fördel av att öka MRI användningen

•

Noggrann, snabb och kostnadseffektiv diagnostik

•

Tidig upptäckt av neurodegenerativa sjukdomar =
tidig behandling = livskvalitet + kostnadsbesparingar
för samhället

Neuroreader ™ är ett diagnostiseringsverktyg för vårdpersonal
Neuroreader ™ bearbetar MR-skanningarna på cirka 10 minuter och ger en självförklarande
patientrapport med total hjärnvolym, hippocampal volym och volymetriska data om viktiga
segment i hjärnan mätt mot en frisk databas.
Neuroreader ™ är exakt, snabb och enkel att använda vilket ger möjlighet att få ett svar
med bara ett klick.
MR Databas

1. Bildanalys

2. Statistik, verktyg

3. Patientrapport
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Neuroreader ™ är FDA-godkänd och den enda sjukdomsoberoende
produkten på sin marknad

Intäkt och Rörelseresultat

Sammanfattning

Stödjer diagnostiseringen av Alzheimers sjukdom, demens, epilepsi och kronisk traumatisk encefalopati, ...
Flexibel programvara som är kompatibel med alla större MR-leverantörer (skannrar), PACS och RIS-programvara
Automatiserad generering av patientrapporter på < 10 minuter
Robusta och objektiva analyser med hjälp av en FDA rensade normativa databaser
Idealisk för både klinisk- och forskningsanvändning
Patentskyddat på den amerikanska marknaden

Återbetalningskod (CPT-kod) på plats. Gäller den amerikanska marknaden
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