
OssDsign Catalyst 1cc är nu lanserad
och fullt tillgänglig på den amerikanska
marknaden
Uppsala, den 10 januari 2023. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att företaget
har inlett lanseringen av en ny storlek av OssDsign Catalyst på den amerikanska
marknaden. Det nya alternativet på 1 kubikcentimeter (cc) är nu fullt tillgängligt
på marknaden och kompletterar det befintliga produktsortimentet på 10, 5 och
2,5 cc. Därmed breddas användningsområdet av OssDsign Catalyst till både
operationer i halsryggraden och mindre extremiteter.

"Vi är glada över att kunna meddela att vi nu har lanserat vår nya, mindre storlek på
OssDsign Catalyst i USA. Vi ser ett snabbt ökande intresse för vårt innovativa
syntetiska bengraft, och genom den här utökningen av vårt storlekssortiment kan fler
patienter bli behandlade. För OssDsign innebär det här att vi ytterligare stärker vår
kommersiella potential”, säger Morten Henneveld, VD.
 
OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar tillväxten av frisk
benvävnad  efter steloperation i ryggraden. Bengraftet består av en patenterad
nanokristallin struktur som tas upp och ersätts av ny och frisk benvävnad.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank
AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00,
email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations
benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och
marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och
därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska
områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av
patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk
bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka.
Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder.
OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
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