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Studie visar att CoreTherm har god effekt även på 

stora prostatakörtlar 
 

Vid ProstaLunds ”CoreTherm Erfarenhetsmöte” presenterades en ny studie som visar att 

CoreTherm är en effektiv behandling även på patienter med kraftigt förstorade prostatakörtlar. 

Studien som är den största hittills visar tydligt att CoreTherm-behandlingen ger denna 

patientgrupp en bra och effektiv behandling. 
 

Patienter med kraftigt förstorad prostatakörtel, dvs prostatavolymer överstigande 80 ml, är en 

patientgrupp som saknat bra behandlingsalternativ. Tidigare har de framförallt behandlats med 

komplicerad öppen kirurgi eller livslång katetervård med tillhörande komplikationer. Studien som är 

den största hittills* bekräftar tidigare erfarenheter - att CoreTherm även är en effektiv behandling av 

stora prostatakörtlar. Uppskattningsvis lider cirka 400 000 män i Sverige av godartad 

prostataförstoring (BPH) och patientgruppen med mycket stora prostatakörtlar uppskattas till cirka 

100 000.  
 

- Förstorad eller kraftigt förstorad prostata är en dold folksjukdom. Många patienter får 

ingen effektiv eller långsiktigt hållbar behandling. Studien bekräftar att CoreTherm är 

effektiv även på stora körtlar och fler sjukhus borde inför denna behandlingsmetod för 

BPH i sin urologisjukvård, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund. 
 

Studien har under 2015 och 2016 genomförts och sammanställts vid Länssjukhuset i Kalmar under 

ledning av Dr Fredrik Stenmark. Totalt har under åren 1999 till 2015 har 325 patienter med en 

kraftigt förstorad prostatakörtel behandlats med CoreTherm. Resultatet visar en 30-procentig 

reduktion av körtelstorleken och att 93% av patienterna blev befriade från sina katetrar.  
 

- Med studien kan vi konstatera och verifiera såväl den vetenskapliga som medicinska 

evidensen att CoreTherm-behandlingen är effektiv på patientgruppen med mycket stora 

prostatakörtlar, säger Fredrik Stenmark, Länssjukhuset i Kalmar och ansvarig för 

CoreTherm-studien. 
 

* Tidigare studier 2004 och 2014 omfattade 120 respektive 124 patienter (publicerade i Journal of Urology och 

Scandinavian Journal of Urology). 

 

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). 
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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. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 

3 november 2016 kl. 08,30. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter. 
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