
Episurf Medical når milstolpe om 600 implantat
Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget nått ytterligare en milstolpe genom inplaneringen av den 600:e operationen med implantatet
Episealer® under de kommande veckorna. Bolaget kommunicerade nyligen att patientgrupperna där patienter haft implantatet under mer än 2 och 3 år
vuxit, och idag meddelar bolaget ytterligare tillväxt för hela patientpopulationen.  

“Detta är ännu en viktig milstolpe, och jag är mycket glad över de goda resultat som vi kan se, i tillägg till de ökade volymerna”, säger prof. Leif Ryd, Senior
Medicinsk Rådgivare till Episurf Medical.  

“Detta är goda nyheter för oss. Knäkirurgi är ett ortopediskt segment av betydande storlek och gamla behandlingsmönster är etablerade. Problemet är att
för en stor patientgrupp saknas effektiva behandlingsalternativ, varför vi möter en stor efterfrågan efter nya alternativ. En efterfrågan som kommer från både
patienter och ortopeder. Att etablera en ny teknologi som en ny standard i detta marknadssegment kommer givetvis med en stor bevisbörda. Det är helt
väntat. Men vad vi kan säga är att det som efterfrågas av oss, det levererar vi. Fler och fler ortopeder anammar denna nya teknologi, och vi är i kontinuerliga
dialoger med ett betydande antal potentiella användare. Vi är fortfarande i början av vår etablering, men vi har kommit så här långt med endast en liten
mängd kliniska bevis. Jag är väldigt spänd på vad vi kan göra då mer klinisk evidens är tillgänglig då vi fortsätter att verkställa vår strategi”, säger Pål Ryfors,
vd Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

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. 09.15 den 18 september 2019.


