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CLS får ny order i USA avseende TRANBERG® sterila 
engångsinstrument 
 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) har erhållit en order avseende TRANBERG® sterila 
engångsinstrument via sitt amerikanska dotterbolag CLS Americas Inc. och bolagets amerikanska distributör 
ClearPoint Neuro Inc. Ordern kommer från två av CLS befintliga kunder, den övervägande delen från University 
of Texas Medical Branch (UTMB), och det sammanlagda värdet uppgår till cirka 750 000 SEK. 
 
- UTMB fortsätter att använda våra TRANBERG engångsinstrument vid bildledd laserablation för fokal 

behandling av lokaliserad prostatacancer. Det är glädjande att antalet patienter som nu får den behandling 
de behöver tycks öka igen och att marknadspåverkan orsakad av pandemin börjar visa tecken på att 
minska, säger Michael Magnani, General Manager, CLS Americas.  

 
CLS utvecklar och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy System för bildledd laserablationsbehandling med 
hög precision. I EU är systemet godkänt för behandling av benign sjukdom i mjukvävnad och malign 
tumörsjukdom och CLS har valt att initialt fokusera på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, 
tumörer i hjärnan samt epilepsi. I USA används TRANBERG-systemet främst för behandling av prostatacancer. 
Systemet används även i studiesammanhang med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att 
stimulera immunförsvaret. Bildledd behandling innebär att läkaren under behandlingen använder 
magnetresonans (MR) eller ultraljud (US) för att identifiera behandlingsområdet, bestämma placering av 
instrument samt för att övervaka ablationsproceduren.  

 
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021, 
kl 14:45 CET. 
 

Kontaktinformation: 
Dan J. Mogren, Acting CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)  
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com  

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, 
inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt 
regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt 
för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS 
har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-
mail: info@fnca.se.  

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se 

 


