
CLS frisläpper åter TRANBERG® sterila
engångsprodukter på Europamarknaden
och ingår avtal med ytterligare två
leverantörer av steriliseringstjänster
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa
produkter för bildledd laserablation med hög precision, meddelar idag att bolaget åter frisläpper
hela sitt sortiment av TRANBERG® sterila engångsprodukter på Europamarknaden efter ett
finalt godkännande från CLS anmälda organ (Notified Body) TüV Süd. CLS har också ingått
avtal med ytterligare två nya leverantörer av steriliseringstjänster, Steril Verona S.r.l och
Sterigenics International Inc.

                                                      

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa
produkter för bildledd laserablation med hög precision, meddelar idag att bolaget åter frisläpper
hela sitt sortiment av TRANBERG® sterila engångsprodukter på Europamarknaden efter ett
finalt godkännande från CLS anmälda organ (Notified Body) TüV Süd. CLS har också ingått
avtal med ytterligare två nya leverantörer av steriliseringstjänster, Steril Verona S.r.l och
Sterigenics International Inc.

 
-          I och med frisläppandet av våra sterila engångsprodukter på Europamarknaden,

som sker efter att vi i förra veckan frisläppte våra produkter på marknaden i USA,
har vi nu återupptagit bolagets försäljning på samtliga marknader där vi är aktiva. Vi
har genom att ingå ytterligare leverantörsavtal även ökat vår leveranskapacitet och
flexibilitet, vilket minskar risken för framtida avbrott, säger Dan Mogren, t f VD i CLS
 

Frisläppandet görs efter att CLS i april återkallade alla sina sterila engångsprodukter som en
följd av att bolagets tidigare leverantör av steriliseringstjänster fråntagits sitt certifikat. Därefter
har CLS slutit avtal med sammanlagt tre nya leverantörer av steriliseringstjänster. Utöver de
nya leverantörerna Steril Verona S.r.l och Sterigenics International Inc, har CLS även Rose
GmbH som leverantör sedan tidigare.
 
 
Denna information är sådan som CLS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021
klockan 08:30 PM CET. 
 

Kontaktinformation:
Dan J. Mogren, tf 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

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-29 08:30 CET.

http://www.clinicallaser.se/

