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XVIVO Perfusion erhåller försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ i 
Kanada. 
 
Nuvarande huvudfokus för XVIVO Perfusion är att erhålla försäljningsgodkännande i Nordamerika för företagets unika 
produkt, STEEN Solution™, som har potential att öka antalet organ för transplantation. XVIVO Perfusion har nu erhållit 
försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ från hälsovårdsmyndigheten i Kanada (Health Canada). Kanada är en viktig 
marknad, med Toronto General Hospital, som är ett av de viktigaste och mest aktiva lungtransplantationscentren i världen. 
Det var där den första lyckade kliniska lungtransplantationen utfördes. 
 
Företaget har en pågående multicenter studie i USA för STEEN Solution™ och har ansökt om marknadsföringstillstånd till 
den amerikanska hälsovårdsmyndigheten (FDA) för att sälja produkten där. XVIVO Perfusion har sedan tidigare erhållit 
försäljningsgodkännande för STEEN Solution™ på de största marknaderna utanför Nordamerika. 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com 

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 073-519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com  

 

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, 

www.xvivoperfusion.com 
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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 ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North 
listan och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, 
www.redeye.se. 
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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 
XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 8 november 2012 kl. 13:30. 
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