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CoreTherm-kurs fortsätter att intressera svensk 
urologi-personal 
Hos urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar anordnades under torsdagen och fredagen 
kursen ”Transuretral mikrovågsterapi” för femte gången sedan premiären i augusti 2017.   

Transuretral mikrovågsterapi (TUMT) är grundtekniken i CoreTherm, ProstaLunds metod. Kursen 
”Transuretral mikrovågsterapi” genomfördes första gången under sommaren 2017 och har därefter 
blivit ett stående inslag i utbildningsutbudet för svensk urologi-personal. Urologmottagningen vid 
Länssjukhuset i Kalmar är kursanordnare med ProstaLund som stolt sponsor.  
 
I slutet på förra veckan genomfördes kursen för femte gången sedan starten, denna gång med 
deltagare från såväl kliniker som idag utför CoreTherm-behandlingar – Malmö, Ängelholm och 
Karlstad – som nya intresserade – Växjö. Kursupplägget är mycket uppskattat med en halvdags 
genomgång av den teoretiska bakgrunden, dokumentationen för CoreTherm samt vad som är viktigt 
att tänka på före, under och efter behandling. I år föreläste dr Vedran Azinovic och dr Sonny Schelin 
från Specialistläkargruppen i Kalmar var inbjuden som gästföreläsare.  
 
Dag 2 innebär CoreTherm-behandlingar hands-on. För deltagare som aldrig tidigare sett en 
CoreTherm-behandling är det en stor ögonöppnare att se hur smidig behandlingen är och att den tar 
så kort tid att genomföra. Patienterna är oftast i stort sett oberörda under behandling. I fredags 
behandlades 3 patienter med behandlingstider på 7, 8 respektive 9 minuter och alla gick direkt hem 
efteråt. Kursdeltagarna fick en bra inblick i av vad som krävs för att behandlingarna ska lyckas. 

”Denna interaktiva kurs förbereder deltagarna på ett sätt så att dom är redo att starta att behandla 
patienter under handledning omedelbart. Att det finns ett stort behov är mycket tydligt. ”,  
säger VD Hans Östlund i en kommentar. 

 
 
 
 
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 Nasdaq First North 
Growth Market och har cirka 1900 aktieägare. Se även - www.prostalund.se.  
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