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Emotra publicerar hemsida på svenska och engelska




Forskning visar starkt samband mellan hyporeaktivitet och självmordsbenägenhet
Emotra har utvecklat, EDOR, ElektroDermal OrienteringsReaktion, ett objektivt och kvantitativt
fysiologiskt test för att mäta hyporeaktivitet
Bedömningen av självmordsbenägna patienter är psykiatrins svåraste utmaning

Emotra är inne i ett dynamiskt skede. Omfattande kliniska utvärderingar förbereds. Avtal tecknas med
ledande kliniker på olika marknader i Europa. Diskussioner förs med ett ytterligare ett antal som uttalat
intresse att vara tidigt ute med att testa den nya tekniken.
Den ökade internationella uppmärksamheten och det växande internationella engagemanget, gör att
Emotra nu publicerar en ny hemsida, www.emotra.se, på både svenska och engelska språket. Bolaget
gör bedömningen att den nya hemsidan kommer att underlätta informationshämtning om företagets
metod, verksamhet och planer, för såväl andra länders kliniker och forskare inom psykiatri och
psykologi, som för utländska investerare.
När Emotras metod har fått ett tillräckligt starkt internationellt vetenskapligt stöd från de kliniker som
utvärderar EDOR, inleds lansering av metoden i Europa. Det kan mycket väl inträffa innan samtliga
kliniker har avslutat sina studier. Beslut om tidpunkt för lansering är helt och hållet avhängigt hur starkt
stödet för metoden blir. CE-märkning av produkten kommer att ske under de närmaste två kvartalen.
Emotra kommer att bedriva allt arbete i en liten organisation och med små resurser för att inte
äventyra den finansiella uthålligheten.
Den psykiatriska vården har relevanta preventionsmetoder och resurser att sätta in när risk för
självmord upptäcks. Idag saknas dock tillförlitliga metoder för att identifiera patienter, som befinner sig
i risk för att begå självmord. Genom att låta patienterna genomgå Emotras test, EDOR, kan detta
svåra diagnostiska problem lösas. Testet tar inte mer än 15 minuter. Förberedelserna tar 10 - 15
minuter. Mätning med EDOR kan genomföras på patientens avdelning av snabbutbildad vårdpersonal.
Införandet av EDOR som klinisk rutinmetod har potential att bli en milstolpe i arbetet med att minska
antalet självmord i världen.
För ytterligare information kontakta Claes Holmberg, VD, Emotra AB, 0708-25 45 47 claes@emotra.se

Emotra AB är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och
marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och
kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är
hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av
ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom
forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.
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