
Intervju och bolagspresentation i
samarbete med Uddaaktier
VD Anna Eriksrud presenterade NeoDynamics och svarade på frågor om verksamheten i en
intervju i samarbete med Uddaaktier. Intervjun går att nå via följande länk (Uddaaktiers YouTube-
kanal): https://youtu.be/bO3IvZt5fVY

De punkter som diskuteras i intervjun inkluderar:

Bolagets mål och strategier
NeoDynamics är ett medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnos och behandling av cancer.
Bolaget har utvecklat ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®. Visionen är att NeoDynamics pulsteknik
ska bli den nya standarden för all ultraljudsledd bröstcancerbiopsi, förbättra precisionen och
tillförlitligheten och därigenom bidra till korrekt diagnos och individualiserad behandling utan dröjsmål för
varje enskild bröstcancerpatient.  Lanseringen av NeoNavia har inletts i Storbritannien, Tyskland och
Sverige. Ansökan om registrering i USA förbereds.

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. Nålarna drivs av pulser 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.

Marknad
NeoDynamics inriktar sig i ett första steg på bröstcancer. Årligen görs minst 6 miljoner biopsier för att
diagnostisera misstänkt bröstcancer, på en växande marknad som uppskattas ha varit värd 725 miljoner
dollar år 2020. Utökade screeningprogram och nya screeningtekniker möjliggör att allt fler tumörer
upptäcks tidigare. Nya behandlingar ökar behovet av biopsier för att fastställa diagnos, men också för att
följa effekten av dem.

 För ytterligare information besök bolagets webbplats eller 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.
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