
Episurf Medical når milstolpe om 1 000
implantat
Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget nått ytterligare en milstolpe
genom inplaneringen av den 1 000:e operationen med implantatet Episealer®. Över 450 patienter har
haft implantatet i mer än 2 år, och ca 80 patienter har passerat 5 år. Majoriteten är knäpatienter
(Episealer® Knee), men bolaget fortsätter också sin tidiga kommersialisering av fotledsimplantatet
Episealer® Talus.

”Jag är väldigt stolt över Episurf-teamet idag, och jag vill gratulera prof. Ryd till denna enastående
bedrift. Vår historik av stark klinisk dokumentation och en gedigen operationell erfarenhet, skapar en
övertygande kombination för framtiden. Vi har nöjda kunder, patienter och motparter i allt fler geografier,
och vi vet att vi ligger i framkant inom ett växande segment inom ortopedin” säger Pål Ryfors, vd Episurf
Medical.

”1 000 implantat är ett signifikant antal. Vi har lämnat vaggan! Som en av grundarna av denna satsning,
sedan mer än ett årtionde, känns detta mycket tillfredsställande, men jag är också tacksam och lättad. Vi
kan nu med säkerhet säga, att Episurfs teknologi levererar resultat. Episurfs teknologi kan nu hjälpa
patienter som hittills inte kunna bli hjälpta. Slutligen vill jag rikta ett tack till våra aktieägare för deras
stöd,” säger prof. Leif Ryd, Senior Medicinsk Rådgivare, 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.
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