
Data påvisandes hög implantatsöverlevnad för Episealer®
accepterad för publicering
Episurf Medical (Nasdaq EPIS B) meddelar idag att data från eftermarknadsövervakning för implantatöverlevnad för knäimplantatet Episealer® har
sammanställts och accepterats för publicering i den expertgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften Surgical Technology International. Datan visar
på en kumulativ överlevnadsgrad på >96 % över 7 år. Publikationen, Patient-specific implants for focal cartilage lesions in the knee: implant survivorship
analysis up to seven years post-implantation, av L. Ryd, K. Flodström and M. T. Manley, fokuserar på överlevnadsdata för 682 Episealer® knäimplantat,
implanterade mellan 2012 och 2020.

”Denna publikation om implantatöverlevnad för Episealer®-implantatet har en viss tyngd. För det första är det en rapport baserad på samtliga implantat
som är implanterade vid rapportens datum, vilket betyder att dessa resultat är representativa för hela ortopedgruppen, inte endast ett fåtal specialistcenter.
För det andra är antalet revisioner påfallande lågt, i linje med de bästa knäproteserna i det svenska knäregistret. Slutligen, och kanske viktigast, så har
samtliga revisioner som gjorts skett innan 30 månader från operationsdatum. Detta betyder att de mindre lyckade fallen – och dessa förekommer inom all
typ av kirurgi – syns tidigt. Vår hypotes är, att om 30 månader har passerat, då kan implantatet hålla under en väldigt lång tid” säger Pål Ryfors, vd Episurf
Medical.

Detta är den femte expertgranskade kliniska artikeln om knäimplantatet Episealer® som accepteras för publicering, varav tre har accepterats under 2020.
Sedan tidigare finns fem pre-kliniska artiklar publicerade.

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. 09.40 den 15 december 2020.


