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Ny doktorsavhandling om ProstaLunds
CoreTherm®
På avd för urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet, publicerades idag doktoranden Fredrik Stenmarks avhandling ”Transurethral
microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate”. Det övergripande syftet
har bland annat varit att utvärdera och utveckla ProstaLunds metod ”the CoreTherm Concept”.
Fredrik Stenmark disputerar den 21 maj.
På universitetets hemsida https://www.gu.se/forskning/fredrik-stenmark-mikrovagsterapi-enframgangsrik-snabb-behandling-vidgodartad-prostataforstoring uttalar sig Dr Fredrik Stenmark om
vad hans forskning kan leda till framöver under rubriken ”Mikrovågsterapi – en framgångsrik snabb
behandling vid godartad prostataförstoring”:
” – Studierna som ingår i min avhandling har givit ett underlag för förenklad behandling med
mikrovågor. Resultaten visar också att man kan behandla stora prostatakörtlar med
mikrovågsbehandling, med utmärkta resultat på lång sikt. Endast cirka 10 procent av patienterna
behövde ombehandlas med operation, medeluppföljningstiden var 10 år.”
”Forskningsresultaten innebär att man nu kan rekommendera mikrovågsbehandling, som utförs i
lokalbedövning under cirka 10 minuter även på de allra största prostatakörtlarna, och därmed undvika
riskfyllda operationer. Mikrovågsbehandling kan alltså utföras oavsett storlek på prostatakörteln och är
även lämplig för patienter med andra sjukdomar och blodförtunnande medicinering. Metoden innebär
också att man kan hjälpa patienter som annars inte skulle kunna botas, då operationer i många fall
medför alltför stora risker.”
” Det är även så att mitt perspektiv som verksamhetschef gör att jag anser att TUMT bör kunna
erbjudas fler patienter, då man sparar operationsresurser, vilket förbättrar även för andra
patientgrupper. Inte minst viktigt då vi, förhoppningsvis snart, kan börja ta hand om alla patienter som
står i kö efter pandemin.”
”Fredrik Stenmarks viktiga forskning visar med tydlighet att CoreTherm bör vara en bärande hörnsten i
vården av godartad prostataförstoring. Både ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv fyller vår metod
ett stort behov.”, säger tf VD, Johan Wennerholm, i en kommentar.
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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 - www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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