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XPS™ säljs till en ledande lungtransplantationsklinik i Europa 
 
Universitetssjukhuset AKH i Wien, Österrike, som är en av de tre största lungtransplantations-
klinikerna i Europa, har köpt en XPS™. Leverans och installationen av XPS™ är beräknad att ske i 
början av juni. 
 
 
Kliniken i Wien har mer än 30 års erfarenhet av lungtransplantation och har ett välrenommerat lungtransplantations-
program erkänt för att vara ledande inom området Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP). Österrike har världens högsta andel 
lungtransplantationer per miljon invånare (13,3) enligt Global Observatory on Donation and Transplantation. Wien är ett 
transplantationscenter som utför mer än 100 lungtransplantationer per år.  
 
AKH University Hospital har tidigare utfört EVLP med den manuella metoden (utan XPS™) och under en tid lånat en XPS™. 
Enligt bolagets affärsmodell är prissättningsstrategin för kapitalvaror, det vill säga EVLP-maskinerna LS ™ och XPS ™, 
utformad så att denna försäljning inte har någon betydande ekonomisk inverkan på bolaget. Istället är det den framtida 
försäljning av produkterna som behövs vid användningen av EVLP-maskinerna, STEEN Solution ™ och medföljande 
engångsartiklar, som är av ekonomisk betydelse för bolaget. 
 
”Bolaget ser det som positivt att Universitetssjukhuset AKH i Wien har köpt en XPS™ eftersom kliniken i Wien ligger i 
framkant när det gäller att utvidga användningen av donerade lungor och har historiskt utfört banbrytande vetenskap inom 
detta område,” säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion AB. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  

Magnus Nilsson, CEO, tel +46 31 788 2150, email: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och 
för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. 
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor finns i Lund och i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.  
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 19 maj 2020. 
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