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Ny, lönsam vertikal när brittiska
ortostillverkaren Footlabs investerar i
en svensk industriell 3D-skrivare
– Svenska Wematter har fått sin första kund i UK, och
den kommer från ett strategiskt intressant segment

Wematters Gravity SLS 3D-skrivarsystem

Wematters SLS 3D-skrivare kan snart spotta ur sig dermatologiskt godkända
ortoser.

Varje människa är unik. Så är våra kroppar. Det är därför som 3D-printing är
perfekt för ortostillverkning. Ortoser är strukturer som sätts utanpå kroppen för
att stödja upp den. Som gips, men starkare, flexiblare, snyggare, lättare och
bekvämare. Passformen blir perfekt eftersom man scannar av den kroppsdel som
ska bära ortosen och sedan bygger en unik, personlig 3D-printad ortos utifrån
scanningen.

Wematter Gravity är den perfekta SLS 3D-skrivaren för att skriva ut mänskliga
ortoser. Den har en byggvolym stor nog för människokroppens olika delar, den
har en laser kraftig nog att skriva ut det dermatologiskt testade pulvret från
Footlabs och framför allt – Gravity har förenklat alla processer och gjort det
barnsligt enkelt att skriva ut 3D-utskrifter. Denna video illustrerar på ett enkelt
sätt hur det kan se ut:

[video] 3D Printat Gips ersätter orthopediskt gips

https://www.youtube.com/watch?v=FXuhWvbyLIs
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I och med att Footlabs och Wematter nu samarbetar har det skapats ännu en
potentiellt mycket lönsam vertikal, där konkurrenterna kommer att få jobba hårt
för att komma ikapp. I och med detta har Wematter påbörjat sin erövring av
kundsegmentet "ortostillverkare".

Försäljningen av additiva tillverkningssystem till hälsa- och sjukvårdsmarknaden
uppgick år 2020 till EUR 197,6 miljoner. (Källa: AMPOWER Report 2021: Polymer).

“Jag är lite extra glad i dag, Footlabs är vår första kund inom det stora
segmentet hälsa & sjukvård och vi ser fram emot många fler. Att försäljningen är
genomförd av en av våra nya återförsäljare visar dessutom att vårt
återförsäljarnätverk levererar som det ska”, säger Robert Kniola, grundare och vd
på Wematter AB.
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Om Wematter AB (publ)
Wematters banbrytande helhetslösning breddar de kommersiella möjligheterna
på en marknad som ska sjufaldigas på fyra år och i dag omsätter fem miljarder
euro. Wematters lösning i miljonklassen gör det enklare och snabbare för
utvecklare att ta fram nya produkter eller för verkstäder att tillverka hållbara och
fullt funktionella reservdelar. Product as a service-affärsmodellen skapar
förutsättningar för stabila och återkommande intäkter både från hyra samt
bolagets tillverkningsmaterial. För mer information om Wematter, besök
www.wematter.se

Om Footlabs Ltd
Footlabs avser att bli Storbritanniens ledande leverantör av receptbelagda ortoser.
Företaget grundades för att säkerställa att varje kund får den uppmärksamhet
som krävs för att skapa en ortoslösning som är rätt för just dem. Detta möjliggörs
genom att kombinera lång erfarenhet och teknisk expertis med den senaste
tekniken – så som digital skanning, datormodellering och innovativ mjukvara, ofta
utvecklad internt. För mer information om Footlabs, besök www.footlabs.co.uk
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