
EYE-GO 
Dansk MedTech start-up vil disrupte det globale 
marked inden for øjenbehandling

Der er mange udfordringer forbundet med den konventionelle øjendråbeflaske. Den
globale oftalmologiske industri har længe efterspurgt en bedre og mere effektiv måde
at levere medicin til øjet på. Nu kommer den danske MedTech start-up, EYE-GO, med
løsningen, der kan forbedre livet for øjenpatienter, der lider af tørre øjne, grøn stær,
allergi og andre kroniske øjensygdomme. Førende øjenlæger og store internationale
aktører i industrien kalder det for en ægte ”game-changer” inden for øjenbehandling.

EYE-GO har udviklet et produkt, som er det første, der konsekvent sikrer, at den
korrekte dosis øjenmedicin bliver leveret præcist på øjets hornhinde. Det er godt nyt
til især øjenpatienter, som nu kan opnå det bedst mulige behandlingsresultat. Et
banebrydende aspekt ved EYE-GO’s teknologi, er en højpræcision mikropumpe,
som er en del af produktet. Pumpen frigiver en blid tågesky bestående af forstøvet
væske på kun 6µl (mikroliter), hvilket matcher hornhindens optimale
absorberingsevne. Til sammenligning er en dråbe fra en traditionel øjendråbeflaske
hele 30-60µl (mikroliter), hvilket hornhinden ikke kan absorbere. Der forekommer
dermed et betydeligt spild af ressourcer, miljømæssige såvel som økonomiske, og
det udgør tilmed et problem for den enkelte øjenpatient, som kan få irriteret hud
omkring øjnene.



EYE-GO 

EYE-GO’s produkt består af en række plastemner, som kræver højpræcisions
plast-sprøjtestøbning. Det gav derfor god mening for EYE-GO at indgå et
samarbejde med sprøjtestøbe-virksomheden Carmo og sammen udforske
Additive Manufacturing 3D print kombineret med sprøjtestøbning. De to
partnere, som begge har deltaget i vores AM Hybrid-projekt, ønskede at
fremskynde prototypefasen og være i stand til tidligere at eliminere tekniske
ricisi. Her viste kombinationen sig at være en genistreg med et stort
potentiale for produktudviklingsprojekter.

De to parter kombinerede Additive Manufacturing 3D-printning med
sprøjtestøbning, hvilket har vist sig at revolutionere hele prototypefasen i et
produktudviklingsprojekt. Fordelene er blandt andet, at man hurtigt kan 
fremstille, samt justere prototyper, endda med langt lavere omkostninger end 
ved anvendelse af traditionelle soft tools. Med de hurtige iterationer af nye 
komponenter og efterfølgende test i det samlede produkt, har det ligeledes 
fremrykket. Design og konstruktionen af det endelige produkt, da meget 
teknisk usikkerhed allerede er blevet fjernet i prototypefasen. Det vil i 
fremtidige projekter medfører en anden produktudviklingsproces – en 
kompetence EYE-GO nu har tilegnet sig og vil gøre brug af ved næste 
produktudviklingsprojekt. Denne revolutionerende – og i dansk industri usete 
– kombination med 3Dprint.

Additive Manufacturing teknologi og sprøjtestøbning har givet
suveræne resultater for EYE-GO, der nu er et stort skridt tættere på en fuld
funktionel prototype.
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Økonomi:
EYE-GO har sparet et millionbeløb ved at have fundet frem til metoden.

Tid:
Hybrid-metoden, hvor teknologier kombineres, har været afgørende og gjort 
det muligt for EYE-GO at komme hurtigere i mål med prototypen, der når at 
blive færdig til foråret 2021.  
Den reducerede tid har været ekstrem vigtig for EYE-GO, da prototypen skal 
vises frem foran en række investorer/kunder, hvilke nu kan gøres 6 måneder 
tidligere end ved en traditionel udviklingsproces.

Design:
EYE-GO devicet er teknisk set, et mekanisk pumpe- og spraysystem, hvor det 
er lykkedes at flytte den nedre grænse for væskelevering med en faktor 5. 
Dette skal ses i forhold til eksisterende øjendråbeprodukter i markedet. For at 
opnå dette, har EYE-GO udviklet et teknisk koncept, der har et nøje afstemt 
fluid-luft-system med mikrokanaler, der forener væsken fra et sterilt 
patronsystem og trykluft fra fjederassisteret luftkamre. Denne teknologi 
skaber en komfortabel blid tågesky, med minimalt væske-forbrug, som er 
skelsættende i markedet.
Det tekniske koncept kræver høj præcision i de sprøjtestøbte dele, ligesom 
kvaliteten af monterings-og sammenføjningsmetoder er af stor vigtighed for 
produktets virkemåde og konsistente levering af den blide tågesky i øjet på 
slutbruger.

Læs her hvordan EYE-GO har oplevet flere fordele ved at anvende teknologien
og være med i Dansk AM Hubs forløb AM Hybrid



EYE-GO 
Virksomhedsbeskrivelse

EYE-GO er en dansk MedTech start-up som udvikler transformative
øjenbehandlingsteknologier, som kan forbedre livskvaliteten for mennesker 
rundt om i verden, der lider af alvorlige og kroniske øjensygdomme, såsom 
tørre øjne, grøn stær og allergi.

Den første løsning som EYE-GO vil lancere på verdensmarkedet, er deres nye 
øjenbehandlingsprodukt MistGo™. Kunderne er farmaceutiske aktører inden 
for oftalmologi, som vil sælge og markedsføre produktet som et 
kombinationsprodukt under private label. EYE-GOs øjenbehandlingsprodukt 
passer til et hvert øjenmedicinsk præparat. 

EYE-GO A/S blev etableret i 2015


