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ProstaLunds metod CoreTherm uppmärksammas stort 
i tidskriften Senioren 
 
Värmebehandling med CoreTherm får mycket uppmärksamhet i tidskriften Senioren Nr 5 2019 som 
utkommer idag.  
 
Senioren ges ut i en upplaga om drygt 200.000 exemplar av Sveriges äldsta seniororganisation SPF Seniorerna.  
I Nr 5 med utgivningsdag idag rubricerar de tydligt på förstasidan ”Prostataförstoring – Skonsam metod botar” 
syftandes på CoreTherm värmebehandling. I tidningen intervjuas en patient som till slut själv funnit 
information om därefter blivit behandlad med CoreTherm med gott resultat: ”- Det var som att börja leva på 
nytt.”  
 
Därefter har de en mycket informativ artikel som beskriver metoden detaljerat och belyser fördelarna. I 
artikeln citeras Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi och tidigare verksamhetschef vid 
urologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus, idag verksam vid Perituskliniken i Lund. Han ”beklagar att 
många urologer fortfarande inte känner till hur mycket värmebehandlingen förbättrats och effektiviserats 
under senare år.” och menar att ”- Får patienter mer kunskap om den här metoden kommer de att börja 
begära den.” samt ”-Egentligen är den likvärdig den traditionella kirurgiska behandlingen som dels kräver 
narkos och dels kräver att man ligger inne på sjukhus.” 
 
Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar: ”Det är mycket viktigt att Senioren satsar på att sprida kunskap 
om att det finns hjälp att få för alla dessa män som i det tysta lider av symtom från godartad prostataförstoring. 
Alla initiativ som syftar till att öka kännedom är av godo för denna patientgrupp.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). ProstaLund är noterat på Spotlight och har cirka 
1700 aktieägare. Se även - www.prostalund.se. 
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