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Ytterligare studie stödjer användningen av Nevisense 
inom icke-melanom hudcancer  

• En ny studie utförd i Tyskland med nästan 1 000 patienter bekräftar värdet av Nevisense vid 
användning för utvärdering av icke-melanom hudcancer (NMSC)  

• Publiceringen av studien är en viktig milstolpe i SciBase strategi för att bredda både användningen 
av Nevisense och potentiella marknader  

En ny klinisk studie som utvärderar värdet av att använda Nevisense vid misstänkt icke-melanom hudcancer 
(även känd som Keratinocytcancer) i normal klinisk praxis har nu publicerats. Artikeln         ” Retrospective 
evaluation of the performance of the electrical impedance spectroscopy system Nevisense in detecting 
keratinocyte cancer” granskade de kliniska resultaten när Nevisense användes på lesioner med misstanke 
om hudcancer. 

Studien omfattade totalt 1 712 lesioner och 951-patienter, insamlade på en privat klinik i Tyskland under 
en period över 4 år. Studien bekräftade Nevisense förmåga att korrekt identifiera icke-melanom hudcancer 
med en sensitivitet på 98,4%. Dessutom visade studien att genom att använda Nevisense kunde man 
undvika att genomföra biopsier på nästan hälften av de undersökta lesionerna. Artikeln drar slutsatsen att 
Nevisense är ett värdefullt hjälpmedel i kliniska beslut för fall där misstanke finns om icke-melanom 
hudcancer. Artikeln finns tillgänglig här: http://dx.doi.org/10.1111/srt.13007  

“Resultaten stöder en ny klinisk applikation som är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Vi fortsätter att 
utnyttja vår teknologiplattform för att både tillföra kliniskt värde och utöka de marknadssegment vi 
adresserar. Vi tror att applikationen för icke-melanom hudcancer kommer att hjälpa oss att uppnå båda 
målen och på kort sikt vara nyckeln för en ökad tillväxt i Tyskland. Vi ser fram emot att lansera applikationen 
så snart vårt godkännande under MDR (Medical Device Regulation) är klar, vilket vi förväntar oss i slutet av 
första kvartalet”, säger Simon Grant, VD SciBase. 

För mer information kontakta: 
Simon Grant, VD SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com   

Certified Advisor: 
Avanza 
Tel: +46 8 409 421 20 
Email: ca@avanza.se    

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt 
”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. 
Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen 
av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att 
utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande 
forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har 
Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning 
inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är 
baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader 
genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market 
("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .  

http://dx.doi.org/10.1111/srt.13007
mailto:simon.grant@scibase.com
mailto:simon.grant@scibase.com
http://www.scibase.com/

