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Realheart genomför framöver en serie implantationer på får för att testa den
nyutvecklade kliniska versionen av sitt artificiella hjärta. I förberedelserna inför den
första operationen upptäcktes dock att det får som labbet hade fått tillgång till inte var
lämpligt för operationen. Operationen som skulle ha ägt rum under veckan flyttas därför
till nästa bokade tillfälle i juni för att förbereda ett nytt djur.

Den kliniska versionen av Realheart® TAH – alltså den version som så småningom
ska användas på människa – är redan på plats i djurlabbet i Belgien där den har
genomgått sterilisering i väntan på operation.

Bolaget har infört nya rutiner inför varje operation för att öka träffsäkerheten och
undvika överraskningar. Det visade sig dock under en förberedande testoperation i
virtuell miljö att det tilltänkta djurets inte var i lämpligt för operationen. Virtuell
implantationsteknik används ofta före behandling med konstgjorda hjärtan i människor,
just eftersom vi alla ser olika ut inuti. Det gäller även djur. Virtuell teknik används också
som en del i Realhearts tester och i insamlingen av data inför framtida djurstudier och
kliniska studier på människa.

– Detta är mycket frustrerande för oss alla i teamet som ivrigt har väntat på denna
implantation, men vi är också tacksamma att vi kunde identifiera detta nu, i stället för
på operationsbordet. Genom dessa noggranna förberedelse vill vi optimera
förutsättningarna för lyckade resultat, och nu ser vi fram emot att få sätta i gång
operationerna inom loppet av ett par veckor, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Telefon: +46 11 32 30 732,
email: ca@skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för
implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som
innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem
(två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som
efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.
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