
Episurf Medical fortsätter
förberedelserna för ett MTP-implantat
genom att addera dr Thomas Roukis,
D.P.M., Ph.D. till sin specialistgrupp för
fotkirurgi
Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att företaget adderat Dr. Thomas Roukis, D.P.M., Ph.D.
till sin växande grupp av internationella specialister inom nedre extremiteter, där dr Roukis ingår
tillsammans med prof. Niek van Dijk och dr Jouko Kivioja.

Dr Roukis är tidigare president (2014-2015) för American College of Foot & Ankle Surgeons (ACFAS)
med 6 800 medlemmar och är för närvarande chefredaktör för Foot & Ankle Surgery: Techniques,
Reports & Cases (FASTRAC). Han har deltagit som prövare i 22 kliniska och vetenskapliga studier, har
publicerat över 175 expertgranskade vetenskapliga artiklar och har stått bakom mer än 425 muntliga,
eller s k posterpresentationer, nationellt och internationellt. Dr Roukis är board-certified inom både
fotkirurgi och rekonstruktiv bakfots- och fotledskirurgi av American Board of Podiatric Surgery. Han har
varit kliniskt praktiserande i mer än 20 år och var tidigare podiatrisk ortoped vid Orthopaedic Service
Line vid Gundersen Health System i La Crosse, Wisconsin. Dr Roukis var också tidigare chef för Limb
Preservation Service inom Vascular/Endovascular Surgery Service vid Madigan Army Medical Center i
Tacoma, Washington, där han också var chef för Limb Preservation Complex Lower Extremity Surgery &
Research Fellowship. Dr Roukis tog sin DPM-examen vid California College of Podiatric Medicine,
genomförde Podiatric Medicine & Surgical residency vid Gundersen Health System i La Crosse,
Wisconsin, och genomförde ett AO International Trauma Fellowship i Mainz, Tyskland, samt ett
Reconstructive Foot & Ankle Research & Surgery Fellowship i Des Plaines, Illinois.

"Problemen som Episurfs fotledsprodukter adresserar är vanliga problem som fortfarande förbryllar
många ortopeder. Genom effektiv användning av modern teknik inom bildbehandling och tillverkning,
kan vi förhoppningsvis börja förbättra de långsiktiga resultaten för denna utmanande patientgrupp,”
säger dr Roukis.

"Vi är glada över att kunna samarbeta med dr Roukis i samband med att vår portfölj av nedre
extremiteter fortsätter att ta form i USA. Genom vår individanpassade teknologi har vi förmågan att
hjälpa många patienter att fördröja eller undvika steloperation, och dr Roukis kliniska erfarenhet och
vägledning kommer att hjälpa till att säkerställa att vi på ett lämpligt sätt tillgodoser ortopedens behov,”
säger Patrick Jamnik, President, Episurf Medical, Inc.



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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