
Episurf Medical uppdaterar om AI-baserad produktionsprocess
Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) uppdaterar om bolagets förmåga kring 3D-visualisering av leder baserat på medicinteknisk bildbehandling.

Episurf Medical har en mjukvara baserad på artificiell intelligens (AI), vilken genererar 3D-modeller (segmentering) av ledstrukturer. Mjukvaran har utvecklats
de senaste åren för att appliceras på olika delar av Episurf Medicals produktionsprocesser. Bolaget slutför nu träning av AI-baserad MR-segmentering för
användning för design av bolagets knäimplantat Episealer®. Under våren kommer denna segmenteringsmjukvara att introduceras som en del av
knäteknologin Episealer® på den europeiska marknaden och därmed användas i Episurfs produktionsprocess.

”Unikt för oss är att vi kan göra detta baserat på bilder från magnetkameror (MR). Att göra detta baserat på datortomografi är betydligt enklare. Med MR
kan man identifiera mjukdelar och vi kan därför göra 3D-modeller av leder där ben och brosk automatiskt identifieras. Tidigare har vi använt en extern
segmenteringsservice för knäimplantaten Episealer®, men nu flyttar vi detta inhouse. AI gör automatisk segmentering på bara några minuter och detta gör
vår produktionsprocess mycket effektivare. Tidigare tog denna process, allt som allt, flera dagar i anspråk. Jag är mycket imponerad av kraften i AI, och
det är mycket spännande att börja använda AI i vårt dagliga arbete.” 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.

 


