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          Göteborg 2019-05-14 
 
 

Välkomna till RLS Global’s Bolagspresentation den 27 maj 2019 
 
RLS Global är ett svenskt innovationsföretag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, 
utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.  
 
I april erhöll företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, CE godkännande klass III. ChloraSolv är nu godkänt för 
lansering i 32 europeiska länder. Klinisk data visar att ChloraSolv har unika egenskaper att rensa upp infekterade 
diabetiska fotsår, skapa en antibakteriell miljö och därmed göra det möjligt att starta en effektiv 
läkningsprocess.  
 

I Europa är det nästan fyra miljoner patienter som behandlas för diabetiska fotsår varje dag. Det finns ett stort 

medicinskt behov av mer effektiva behandlingar. Diabetiska fotsår och andra kroniska sår tar ofta lång tid att 

läka eller läker inte alls. Antalet diabetes sår fortsätter att öka, i takt med utvecklingen av diabetes i Europa och 

resten av världen. I Skandinavien står behandlingen av kroniska sår för 2–4 procent av den totala 

hälsobudgeten. 

 
Syftet med presentationen den 27 maj är att ge ytterligare inblick i RLS Global marknad, strategi och 
verksamhet. Presentationen kommer hållas av Karin Fischer, VD, tillsammans med andra medlemmar från 
företagsledningen. 
 
RLS Global har även bjudit in Lennart Stadler, representant från SmartTRAK. Lennart har mångårig erfarenhet 
inom den global sårvårdsmarknaden och är högt respekterad inom branschen. Lennart kommer ge en 
oberoende marknadsanalys och beskriva potentialen inom detta kliniska område.  

 
Programmet är enligt följande: 
 
09:30 – 10:00 Registrering (kaffe och smörgås serveras)  
10:00 – 10:15 Introduktion      Karin Fischer  
10:15 – 10:45 Globala Sårvårdsmarknaden   Lennart Stadler  
10:45 – 11:15 ChoraSolv – framtida debriderings metod  Mats Ahlenius  
11:15 – 11:45 Go To Market Strategi     Anders Husmark  
11:45 – 12:00 Summering och frågor     Karin Fischer  
12:00 -   Lunch  
 
Plats: Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm 
Tid:    27 maj 09.30 
OSA:  24 maj 
kristina.runge@rlsglobal.se 
 

Varmt välkomna! 

 

Karin Fischer 

CEO 
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