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Monivent har lämnat in en pre-submission till FDA för Neo100 

Monivent AB meddelar idag att bolaget har lämnat in en så kallad pre-submission för Neo100 till FDA, 
den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. En pre-submission ger möjlighet för 
bolaget att få återkoppling från FDA innan inlämning av den slutliga ansökan för ett 
marknadsgodkännande i USA kommer att ske.  
 
Inlämning av en pre-submission är ytterligare ett steg i den regulatoriska process som Monivent inlett i avsikt 
att kunna marknadsföra Neo100 på den amerikanska marknaden. Bolaget samarbetar i denna process med 
en amerikansk FDA-konsult med gedigen erfarenhet inom neonatologi. Monivent räknar med att ett möte 
med FDA för att erhålla återkoppling på pre-submission, kommer att äga rum inom 60–75 dagar efter 
inlämningsdatumet. Syftet med mötet är att tillse att det finns en gemensam syn gällande den 
dokumentation som behövs för det formella ansökningsförfarandet. Pre-submission är ett viktigt 
förberedande steg som kommer att utgöra stöd för att definiera den mer precisa behovsbilden men även för 
att tidsmässigt kunna bedöma när en slutlig ansökan kan lämnas in till FDA. 
 
”Med en helt ny teknologi som Neo100, är det oerhört värdefullt att få FDA:s återkoppling i ett tidigt skede 
innan vi lämnar in vår slutliga ansökan för marknadsgodkännande i USA. Vi kommer att kunna få viktig 
vägledning som kan spara oss mycket tid och FDAs hållning är att interaktioner som sker inom pre-
submissions sannolikt kommer att bidra till en mer transparent granskningsprocess. I väntan på ett slutligt 
marknadsgodkännande för Neo100 i USA, kommer vi att fortsätta fokusera på Neo Training på denna viktiga 
marknad”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Karin Dahllöf, VD 
Telefon: +46 70 748 01 30 
E-post: karin@monivent.se 
Hemsida: www.monivent.se 
 
 
Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till 
nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation 
och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning 
som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får 
därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam 
behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som 
den kliniska produkten. 

 
 
 
 
 


