Episurf Medical inbjudna att presentera Episealer®-teknologin och
klinisk data vid dess första amerikanska kliniska kongress
Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolagets grundare och styrelsemedlem prof. Leif Ryd kommer delta vid Orthopaedic Summit 2019:
Evolving Techniques som arrangeras den 11-14 december 2019 i Las Vegas, Nevada. Detta event utgör Episurf Medicals första inbjudan till en amerikansk
klinisk kongress och prof. Ryd kommer aktivt delta vid olika kliniska sessioner. Orthopaedic Summit är en sammankomst för proteskirurger (knä, höft,
axel), fotledskirurger, idrottsmedicinsinriktade ortopeder, artroskopister, samt rygg- och traumaortopeder från den globala ortopediska industrin. Mötet
väntas ta emot mer än 1 000 delegater vilket inkluderar läkare och industrirepresentanter.
Episurf Medicals grundare och styrelsemedlem, prof. Leif Ryd, ingår i mötets expertpanel (eng. faculty) och är inbjuden att presentera implantatteknologin
Episealer®.
”Detta är en viktig milstolpe. Aldrig har vi bjudits in till en klinisk kongress i USA, och detta är ett stort och mycket relevant möte. Vi ser fram emot att
prof. Ryd är där för att presentera Episealer®-teknologin. Vi hoppas att vi kan fortsätta bygga på det stora intresse vi har erfarit från amerikanska
ortopeder avseende vår amerikanska kliniska studie (IDE)”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.
"Orthopaedic Summit 2019: Evolving Techniques-mötet i Las Vegas samlar den kliniska delen av USAs ortopeder, de som är mindre forskningsfokuserade
och mer inriktade på kliniska problem för att bota sina patienter. Evolving Techniques passar Episurf perfekt. Vår teknologi är banbrytande och det
kommer att bli otroligt spännande att få presentera detta för en stor amerikansk publik. Dessa ortopeder brottas med samma problem för GAPpatienterna - för gamla för stamceller och biologi - för unga för knäproteser, som man gör i Europa”, säger prof. Leif Ryd.
Episealer® är i USA begränsad till användning inom klinisk prövning. Mer information återfinns via: https://orthosummit.com/.
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.

