LifeClean skriver ramavtal med NHS i Storbritannien
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LifeClean International (publ) meddelar idag att bolaget efter en offentlig upphandling skrivit ett
ramavtal med engelska National Health Service (NHS).
NHS ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien och kan inom ramen för avtalet leverera
LifeClean Desinfektion till hela den brittiska sjukvården, inklusive kritiska vårdmiljöer som
intensivvårdsavdelningar. Avtalet börjar gälla i augusti 2021 och sträcker sig till augusti 2023, med
option på förlängning till augusti 2025.
”Avtalet är en viktig milstople eftersom NHS är erkänt noggranna och ställer höga krav på både
produkter och dess leverantörer. Avtalet är både viktigt i våra diskussioner med andra
hälsovårdsmyndigheter men öppnar naturligtvis en stor potentiell marknad när vi nu blir en av få
leverantörer till NHS för högeffektiva desinfektionsprodukter till hela den brittiska sjukvården.
Avtalet innehåller inga specifika volymer, men vi ser fram emot att leverera våra produkter till den
brittiska sjukvården med start i augusti. Därtill är avtalet ett erkännande och en bra start för vårt
nystartade dotterbolag i England.”, säger Thomas Lööw, vd för LifeClean International.
Avtalet är ett resultat av ett framgångsrikt anbud i en NHS-upphandling av rengörings- och
desinfektionsmedel och avser desinfektionsmedel med hög antimikrobiell effektivitet (produktgrupp:
”Higher Level Disinfectants”) för brett användande i både allmänna områden och i mer kritiska
vårdmiljöer som intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och ambulanser. Avtalet täcker både
bolagets färdigblandande produkt LifeClean Desinfektion och koncentratprodukter, samt ett utbud
av tillbehör, inkl. appliceringsmaskiner och mätstickor för utvärdering av klordioxidstyrka.
Upphandlingen specificerade produkteffektivitet utifrån harmoniserade EN-standarder för virucidal,
sporicidal, bakteriecidal och mycobakteriecidal effektivitet. LifeClean Desinfektion har passerat
samtliga dessa teststandarder med god marginal. Även kontakttid och produkternas miljö- och
arbetsmiljöaspekter utvärderades och LifeClean Desinfektion föll mycket väl ut. LifeClean fick också
poäng i utvärderingen för bolagets kringtjänster såsom utbildning och utvärdering (auditing).
Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 08.40.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB
E-post: thomas.loow@lifeclean.se
Telefon: +46 70 795 59 35
Om LifeClean International:
LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:

LCLEAN). LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad highlevel ytdesinfektion med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och
virus. Genom dotterbolagen Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för
miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska teknologi är skalbar inom flera områden. För mer
information, besök gärna www.lifeclean.se.
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