
Alteco Medical AB – Framgångsrik behandling av COVID-19
patient i Ryssland
Alteco Medical har mottagit en case report från Cherepovets City Hospital, Ryssland om framgångsrik behandling av en COVID-19 patient, där
Alteco LPS Adsorber har varit en del i behandlingen.

Patienten med diagnostiserad COVID-19 (43-årig kvinna) och dubbelsidig lunginflammation blev behandlad och snabbt signifikant bättre. Patientens tid på
intensiven var 5 dagar.

28 dagar senare var patienten i livet och läkarens kommentar i rapporten lyder:

"Timely and adequate detoxification sessions with Alteco columns can prevent undesirable consequences of intoxication during COVID-19, including
application of ventilators and other complications. 
Eventually, we can assume a decrease in lethality and disability as result of this treatment.”

Ryssland har i dagsläget 866 627 bekräftade fall av COVID-19 varav 14 490 avlidna, vilket placerar Ryssland på fjärde plats i en global jämförelse. Källa:
European Centre for Disease Prevention and Control, www.ecdc.europa.eu/en

“Vi är naturligtvis glada över att vår produkt ses som ett alternativ att hjälpa drabbade patienter under denna pandemi. Vi kommer att intensifiera våra
ansträngningar att samla in data från användare med förhoppning att kunna presentera mer relevant klinisk data framöver”, säger Fredrik Jonsson, VD
Alteco Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik@altecomed.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de
vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas
till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk
överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar
sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett
ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi,
ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet
skadliga inflammatoriska endotoxiner. 


