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CLS uppdaterar varumärket och lanserar ny webbplats 
 

Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar idag att bolaget 

lanserar en ny hemsida för att ytterligare stärka kommunikationen med bolagets kunder. 

Hemsidan bygger på en ny varumärkesplattform med tydliga budskap kring de fördelar bolagets 

produkter erbjuder för effektiv och minimalinvasiv behandling med laserablation, i första hand 

för patienter med tumörsjukdomar.     

 

”Vi är mycket glada över att, i denna intensiva kommersiella fas som CLS är på väg in i, lansera en 

modern plattform som lyfter kommunikationen till nästa nivå och skapar en tydlighet kring våra 

fokusområden prostatacancer, neurokirurgi och immunstimulering (imILT®) gentemot våra 

intressenter”, säger Lars-Erik Eriksson, ställföreträdande VD för CLS. 

 

”Vår nya hemsida har tydliga ingångar och information för olika intressentgrupper, i ett första steg 

främst kunder, som vill läsa mer om CLS TRANBERG®-produkter och de terapiområden vi nu 

fokuserar på. Sidan visar också hur CLS nya teknik kan integreras med sjukhusens befintliga system 

för att uppnå maximal precision och effekt av behandlingen. På sikt kommer hemsidan också kunna 

fyllas med mer patientinriktad information. Värt att nämna är att vi också skapat en mycket efterfrågad 

sida som gör det möjligt att följa utvecklingen av våra kliniska program på en övergripande nivå”, säger 

Liselotte Nilsson, VP Marketing & Scientific Marketing, CLS. 

 

Den nya webbplatsen, som är framtagen för Europamarknaden, kommer att följas av versioner 

särskilt anpassade för USA-marknaden och övriga världen. 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2022, kl. XX:00 CET. 
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Om CLS och TRANBERG system  
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, 

inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer 

och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna 

marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella 
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lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt 

huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. 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 
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