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Pressmeddelande 2021-09-17 

 

NeoDynamics bekräftar fyra orders av NeoNavia 

NeoDynamics har fått order från fyra högprofilerade kliniker i Tyskland och Schweiz för sitt nya biopsisystem 

NeoNavia. Denna positiva utveckling visar att kliniker går vidare till nästa steg i utvärdering av systemet och rör sig 

mot att införliva det i sin kliniska praxis. 

”Jag är glad att lanseringen av NeoNavia fortskrider väl trots de begränsningar pandemin fortsätter att sätta på 

introduktionen av systemet till kliniker i den tysktalande delen av Europa. Läkare uppskattar hur lätt systemet är att 

hantera och är entusiastiska över storleken på de vävnadsprover de får samt möjligheten att ta prover från områden 

som är svåra att nå”, säger landschef Renate Reiss. 

"Den återkoppling vi får från kliniker som utvärderar NeoNavia är positiv och jag förväntar mig att detta fortsätter när 

restriktionerna lyfter och den kliniska erfarenheten av NeoNavia ökar", säger VD Anna Eriksrud. 

Systemet består av en basenhet, en handhållen enhet och tre olika typer av biopsinålar, även kallade prober. 

Beställningarna som gäller prober, kommer att levereras till kliniker i Tyskland och Schweiz huvudsakligen under det 

fjärde kvartalet 2021. Beställningar av prober förväntas ske regelbundet när systemet har införlivats i praxis på en 

klinik. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon 0708 444 966 eller e-post anna.eriksrud@neodynamics.com, 

 

 

Om NeoDynamics 

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och 

behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd 

vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras 

på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker 

i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar 

på över 500 patienter. 

 

Om NeoNavia 

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för 

ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive 

nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören 

samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet 

NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som 

möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling. 
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