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Ny försäljningschef för CoreTherm i USA 

 
Som ett led i bolagets nya strategi anställer CoreTherm Medical Inc nu Leo Gurvich som ny försäljningschef på 

den amerikanska marknaden. Målet är att bredda bolagets kundkrets och att nya kundgrupper ska få tillgång 

till den unika CoreTherm-tekniken för behandling av BPH.  

 

CoreTherm Medical Inc är ett helägt dotterbolag till ProstaLund vars fokus är att sprida ProstaLunds 

patenterade behandlingsmetod CoreTherm på den amerikanska marknaden. CoreTherm är en 

individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). Enligt bolagets nya strategi 

och affärsmodell för USA kommer sälj- och marknadsinsatser i större utsträckning än tidigare riktas 

mot sjukhusens öppna mottagningar samt större läkargrupper för att på så sätt nå fler kundgrupper 

och ytterligare öka försäljningen på den amerikanska marknaden. 

 

På plats för att leda bolagets säljarbete är nyanställda försäljningschefen Leo Gurvich. Gurvich har en 

MBA och mer än 20 års erfarenhet av att framgångsrikt leda säljinsatser mot större hälso- och 

sjukvårdsinstitutioner och kommer närmast från Accuray. 

 

- En översyn av vår Nordamerikanska marknad har visat på behovet av att erbjuda CoreTherm-
tekniken till fler kundkategorier än vi gör i dagsläget. Det är därför med stor glädje och 
förväntan jag hälsar Leo Gurvich välkommen att leda vår försäljningsorganisation i USA. Jag 
är övertygad om att rekryteringen i USA kommer att förstärka den redan positiva 
försäljningsutveckling vi nu ser, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund. 

 

Leo Gurvich tillträder som försäljningschef på CoreTherm Medical Inc i september 2016.  

 

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Hans Östlund, VD 

Tel. +46 (0) 70 624 07 40 

e-post: hans.ostlund@prostalund.com 

 
 

ProstaLund AB (publ) i korthet:  

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 

marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 

patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 

prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 300 aktieägare. Fokus för 

2016 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på 

prostatacancer. Se även - www.prostalund.se. 

http://www.prostalund.se/

