
Episealer®: Presentation från ESSKA 2021
tillgänglig online
Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att presentationen ”Episealer mini metal implant in the
Knee and Ankle” av docent Tim Spalding från universitetssjukhuset Coventry and Warwickshire NHS
Trust, Storbritannien, och professor Niek van Dijk från FIFA Medical Center of Excellence, Madrid,
Spanien, som hölls vid den 19:e ESSKA-kongressen under föregående vecka finns tillgänglig via Episurf
Medicals hemsida från idag, måndag 17 maj (www.episurf.com/healthcare-professionals/scientific-
presentations). Presentationen inkluderar Episurf Medicals teknologi för både knä- och fotled.

Presentationen om knäimplantatet Episealer® fokuserar på kliniska resultat från den europeiska
multicenterstudie med 24 månaders uppföljning av 80 patienter med knäimplantatet Episealer® (“Patient
specific metal implants for focal chondral and osteochondral lesions in the knee – Excellent clinical
results at 2 years”) som tidigare publicerats i KSSTA av Dr. med. Johannes Holz, Park-Klinik Manhagen,
Orthocentrum, Hamburg, Tyskland et al. Presentationen om Episealer® Talus-teknologin fokuserar på
operationsteknik och tidiga erfarenheter från det nyligen lanserade fotledsimplantatet Episealer® Talus.

”Den årliga ESSKA-kongressen är en mycket viktig vetenskaplig kongress som samlar ortopeder och
deltagare från industrin från hela världen. Därav är det en stor milstolpe för oss att Episealer®-
teknologin presenteras av två världsberömda ortopeder,” 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.
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