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CoreTherm® Concept – utmärkt alternativ 
även vid behandling av mycket stor prostata
Doktoranden Fredrik Stenmark disputerade tidigare idag vid avd för urologi vid institutionen för 
kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med sin avhandling ”
Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate”. I en av 
studierna i avhandlingen har kort- och långtidsresultaten av behandling av prostator större än 80 
ml med ProstaLunds metod CoreTherm® utvärderats.

Många män med mycket stora prostatakörtlar (större än 80 ml) erbjuds ofta öppna kirurgiska ingrepp 
då körtelns storlek gör dem olämpliga för en hyvling (TUR-P). Detta innebär att operationerna utförs 
under generell anestesi, männen är sövda, med ibland hög risk för blödningar och andra 
komplikationer, i tillägg en i många fall tidskrävande och dyr operation.

Fredrik Stenmark konkluderar i sin studie att CoreTherm  är ett utmärkt alternativ till öppet kirurgiskt ®
ingrepp, särskilt lämpligt för äldre män. 570 män, med godartad prostataförstoring, med 
prostatastorlek större än 80 ml (80-366 ml) som behandlats med CoreTherm mellan 1999-2015 har ® 
följts fram till och med slutet av 2019. 1 år efter behandling definierades 89,3 % som lyckade. Endast 
12,5 % av patienterna behövde I långtidsuppföljning (mediantid 10 år) ombehandlas med en operation.

Johan Wennerholm, tf VD ProstaLund kommenterar: “Stort grattis till Fredrik Stenmark till hans 
disputation. Stort grattis även till alla män med kraftigt förstorad prostata som nu kan undvika en 
riskfylld operation och istället erbjudas effektiv behandling i lokalbedövning med CoreTherm® 
Concept med utmärkta resultat även på lång sikt.”

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com
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Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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