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ProstaLund® är ett företag verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och säljer utrustning för behandling av 
godartad prostataförstoring, baserat på en unik individanpassad mikrovågsbehandling, som sker under samtidig 
temperaturmätning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ledande universitet och sjukhus i Sverige och runt om 
i världen. Se www.prostalund.com 
 

 
 
Mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring –  effektivare  och mindre riskfylld 
Drygt 50% av alla män över 50 år lider av sjukdomen godartad prostataförstoring = BPH (Benign Prostata Hyperplasia) 
och vid 85 års ålder är 90% drabbade. Problem uppkommer i samband med vattenkastning och ca 25% kommer att 
behöva behandling för sina besvär. Mikrovågsbehandling blir nu en allt vanligare metod - en metod som utförs med 
lokalbedövning i ett vanligt mottagningsrum, tar ca 30 minuter, inte kräver någon eftervård och innebär att patienten 
kan gå hem efter avslutad behandling. Med mikrovågsbehandling kortas vårdköer och resurser frigörs. Behandlings-
metoden används idag på 18 urologkliniker i Sverige, bl a St. Görans sjukhus i Stockholm, Uppsala akademiska 
sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset MAS i Malmö. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nya forskningsresultat presenteras: 
 
Onsdagen den 24 november i Hall E: Posterutställning kl 9-18 

• ”Mikrovågsbehandling med PLFT (ProstaLund Feedback Treatment) jämfört med läkemedelsbehandling vid 
godartad prostataförstoring (BPH) – en hälsoekonomisk analys” av Gunnel Ragnarson Tennvall, Jonas 
Hjelmgren och Lars Malmberg (16P) 

• “Decrease of intraprostatic blood flow after injections with Mepivacaine Adrenaline, control with MR” av 
Stepan Vesely, Tomas Knutson, Ralph Peeker, Sonny Schelin, Markus Müller, Mikael Hellström och Christer 
Dahlstrand (15P) 

 
Torsdagen den 25 november i Sal A 1, fria föredrag kl 14.30–16.00 

• ”Behandling av BPH – en klinisk utvärdering” presenteras av Mikael Lagerkvist från St. Görans sjukhus i 
Stockholm 

• ”BPH i kronisk urinretention – En prospektiv randomiserad multicenterstudie – ProstaLund Feedback 
Treatment (PLFT) vs kirurgisk behandling (TURP/öppen operation)”  presenteras av Sonny Schelin från 
Kalmar 

• ”Inledande erfarenheter från mikrovågsbehandling av patienter med prostatastorlek på 100 g eller större” 
presenteras av urolog Mikael Madsen från Kalmar 

• ”Outcome of Transurethral Microwave Thermotherapy of the prostate – MRI evaluation” av Stepan Vesely, 
Tomas Knutson, Ralph Peeker, Markus Müller, Mikael Hellström samt Christer Dahlstrand, Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg 

 
Information  Kristina Hallström 0709 31 27 38, www.prostalund.com 
 

 
VÄLKOMNA! 


