
Positiva resultat för Epiprotect i ny
oberoende studie 
Resultaten från en retrospektiv case control-studie från Förenade Arabemiraten som jämför
Epiprotect med Standard of Care (SoC) har accepterats för publicering i en vetenskaplig
tidskrift. Den oberoende studien har genomförts på Al Jalila Childrens Hospital i Dubai och
omfattar 28 barn med 2a gradens brännskador upp till 10% brännskadad yta. Resultaten av
studien visade bland annat att användandet av Epiprotect medförde lägre smärta, mindre oro hos
patienternas föräldrar och mindre ärr jämfört med icke fästande gasbinda. Resultaten från
studien kommer att publicerats i den vetenskapliga tidskriften Burns Open. Huvudförfattare till
artikeln är Dr Majid Ali Qurreshi som tillsammans med övriga författare är oberoende i
förhållande till Bolaget. Artikeln kommer att finnas tillgänglig att läsa i sin helhet på tidskriftens
hemsida. Epiprotect har efter studiens genomförande antagits som ny Standard of Care på
sjukhuset och används nu rutinmässigt för att läka brännskador och sår från
hudtransplantationer.

”Epiprotect fortsätter att visa sina fördelar för behandling av brännskador. Denna studie är den
första som har mätt oron hos patienternas föräldrar. Vi kan även bekräfta tidigare resultat som
klart och tydligt visar att Epiprotect både minskar smärtan hos patienterna, men även ger en
bättre läkning. Denna studie kommer utan tvekan att underlätta för fortsatta framsteg för
försäljningen av Epiprotect. Inte minst i Mellanöstern där vi nyligen fick en rekordorder från
vår distributör i samma land som denna studie genomförts i.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01 14:49 CET.
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Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa
sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och
kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för
läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och
därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 
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