Start av jämförande prövarinitierad studie av ledfunktionen hos
Episealer®-patienter
Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag starten av en jämförande prövarinitierad klinisk studie utförd vid Julius Wolff Institute på
universitetssjukhuset Charité, Berlin. Studien med titeln “X-Ray Fluoroscopic Analysis of knee joint kinematic in open and closed chain activities in patients
with Episealer® Knee Implants” kommer följa upp patienter som genomgått en Episealer®-operation under perioden 2015-2017 och bedöma ledfunktionen
på de behandlade knäna och jämföra med friska, obehandlade knän samt med knän som genomgått total knäplastik (helprotesoperation).
”Vi är hedrade att Charité, som var en av de första användarna av Episealer®, har tagit detta initiativ att följa upp och jämföra kliniska resultat efter
Episealer®-operationer. Detta är den första jämförande Episealer®-studien och vi ser fram mot att se resultaten. Efter 6 års klinisk användning har vi fått
mycket positiv återkoppling från användare likväl som från många patienter. Vi förväntar oss resultat under 2019 som bekräftar att Episealer® kan hjälpa till
att återskapa knäfunktionen hos patienter där behandlingsalternativen tidigare varit mycket begränsade” säger prof. Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare,
Episurf Medical.
”Vårt kliniska program är omfattande och vi lägger nu till en jämförande studie. Det är en mycket intressant studie, inte minst med tanke på att resultaten
väntas inom kort” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.
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Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt
skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling
av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för
optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 21 januari 2019.

