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XVIVO utökar USA-studien med ytterligare en ledande 
transplantationsklinik 
 

Barnes Jewish Hospital i St Louis, som är en pionjär inom lungtransplantation, är den tionde 
transplantationskliniken att delta i NOVEL studien. Organ Procurement Organization* (OPO) Mid-
America Transplant Services har investerat i en XPS™ för att stärka samarbetet mellan 
transplantationscentra och OPO. Detta samarbete är det andra i sitt slag i USA. 
 
Mid-American Transplant Services investerade i en XPS™ och samarbetar med Barnes - Jewish Hospital för att öka 
utnyttjandet av lungor, vilket möjliggör transplantationer till fler patienter med svår lungsjukdom. Barnes - Jewish Hospital 
startade 1988, som ett av de första sjukhusen i USA, ett program helt tillägnad lungtransplantation. Lungtransplantations-
programmet är ett av världens största med mer än 1000 transplantationer utförda på vuxna patienter. 
 
NOVEL studien designades för att på ett säkert sätt öka antalet användbara lungor från donatorpoolen och pågår nu på 10 
centra i USA. I studien jämförs de kliniska resultaten efter transplantation av lungor som varmperfunderats efter att initialt 
ha bedömts som oanvändbara med en kontrollgrupp av sådana som initialt ha bedömts som användbara.  
Resultaten så här långt in i studien indikerar på att lungor som utvärderats med STEEN Solution™ i en XPS™ inte skiljer sig 
säkerhetmässigt och funktionellt från lungor som transplanterats direkt.  Dessa resultat samstämmer med de som 
publicerats från centra i Kanada och Europa som kliniskt använt STEEN Solution™ med likvärdig teknik. 
 
"Vi är glada över att ännu en välrenommerad transplantationsklinik har gått med i NOVEL studien och att den anslutna 
OPOn har investerat i en XPS™. Samarbetet är det andra i sitt slag i USA och kommer att öka utnyttjandet av lungor, vilket 
kommer ge transplantationer till fler patienter med svår lungsjukdom" säger Dr. Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.  
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* En OPO eller Organ Procurement Organization är ansvarig för samordning och utvärdering av donerade organ för 
organtransplantation i en region i USA.  
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@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 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 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 29 januari 2014 kl. 14:00. 
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