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Tampere 

DI Ilari Antila nimitetty Injeq Oy:n toimitusjohtajaksi  

Toiminta käynnistynyt uusissa tiloissa 

DI Ilari Antila on nimitetty Injeq Oy:n toimitusjohtajaksi. Hänellä on pitkä kansainvälinen kaupallinen 

kokemus terveysteknologian ja terveydenhuollon alalta niin sektorin johtavissa kuin pienemmissä tai 

startup-yrityksissäkin. Ilari siirtyy Injeqin ruoriin kesän 2019 aikana.  

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja TkT Rami Lehtinen menehtyi äkillisesti loppuvuodesta 2018. 

Viimeinen puoli vuotta on ollut Injeqille haastavaa mutta myös palkitsevaa aikaa: “Ramin lähtö oli 

kaikille shokki ja jätti meidät tyhjän päälle. Joulun levättyämme saimme kuitenkin vauhdin päälle ja 

kevään aikana onkin tapahtunut paljon: olemme muuttaneet uusiin erinomaisiin toimitiloihin, 

käynnistäneet osakeannin ja saaneet ensi vuonna voimaan astuvaan tiukennettuun EU-regulaatioon 

(MDR) soveltuvat kliiniset kokeet alulle. Nyt on aika myös saada uusi vetäjä puikkoihin - ja Ilari on 

tähän juuri oikea valinta”, toteaa Injeqin hallituksen puheenjohtaja TkT Tommi Rasila. 

 “Injeqin osaaminen on ainutlaatuista ja sen asiakastarpeisiin pohjautuva kehitteillä oleva 

ensimmäinen tuote on upea. Nyt käyttöömme saadut puhdastilat mahdollistavat teollisen 

valmistuksen aiempia tiloja paremmin ja seuraavan vaiheen rahoituskin tulee kuntoon meneillään 

olevalla osakeannilla. Näin ollen meillä on yhdessä kokeneen ja osaavan tiimin kanssa kaikki 

menestyksen eväät käsissämme”, sanoo Injeqin uusi toimitusjohtaja DI Ilari Antila.  

Osakeanti varmistaa seuraavan vaiheen rahoituksen 

Injeq muutti aiemmin tässä kuussa Finnmedi 2-rakennukseen TAYS:n kampukselle Kauppiin. Tiloissa 

on oma noin sadan neliön puhdastila. Injeqin osakeanti on avattu vanhoille osakkaille ja se on 

kerännyt tähän mennessä jo noin 850 000 euroa. Anti aukeaa joukkorahoitusalusta Invesdorin 

kautta myös uusille osakkaille maanantaina 3. kesäkuuta. Annin tavoitteena on yhdessä muun 

rahoituksen kanssa varmistaa rahoitus markkinoillepääsyyn asti ja sen yli.  

Lisätietoja: 

• Tommi Rasila, Hallituksen pj., +358 40 750 8158, tommi.rasila@injeq.com  

• Tiedotteet ja valokuvat löytyvät osoitteesta https://injeq.com/media/ 

Injeq lyhyesti: 

Injeq on Tampereella, TAYS:n kampuksella FinnMedi 2:ssa sijaitseva lääketieteellisen tekniikan yhtiö, joka 

kehittää ja kaupallistaa reaaliaikaista bioimpedanssiin perustuvaa kudostunnistusta. Sen ensimmäinen 

tuote Injeq IQ-Needle™ on tuotannossa ja tavoitteena on kaupallinen saatavuus keväällä 2020. Tuotteen 

suunniteltu ensimmäinen käyttökohde on selkäydinpisto, erityisesti hoidettaessa lasten ja nuorten ALL-

tyypin leukemiaa (Acute Lymphoblastic Leukemia). Teknologiaa voidaan käyttää myös muihin kliinisiin 

sovelluksiin, kuten anestesiaan, biopsiaan ja syöpälääkkeiden annostukseen. Tuotteiden odotetaan 

parantavan turvallisuutta, hoitotuloksia ja diagnoosien luotettavuutta sekä vähentävän komplikaatioita ja 

mahdollistavan uusia hoitomuotoja. 

Injeq IQ-Needle™ – Älyneula, joka kertoo missä sen kärki on. 
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