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Capio Urologi Solna utsett till CoreTherm 
Center of Excellence.
Capio Urologi Solna har utnämnts till ett CoreTherm Center of Excellence för 2022. Att bli utsett 
till CoreTherm Center of Excellence (COE) är ett bevis på en hög prestation för såväl kliniken 
som personalen. Samtidigt uppmärksammas klinikens stora engagemang för att ge betydande, 
varaktig symptomlindring till män med godartad prostataförstoring där behandling med 
CoreTherm spelar en central roll i omhändertagandet.

CoreTherm Center of Excellence definieras som en klinik som utfört minst 100 CoreTherm-
behandlingar under senaste året och där faktorer som välorganiserad personal, utbildningsnivå, 
erfarenhet, behandlingsrutiner, optimal utrustning och lokaler har stor betydelse för resultatet. Dessa 
kliniker har därför också möjlighet att genomföra utbildningssessioner för nya CoreTherm-användare.

”Capio Urologi Solna har på kort tid skaffat sig stor erfarenhet och en fungerande organisation för att 
använda CoreTherm som en effektiv behandling för symtom på en förstorad prostata. Jag är mycket 
imponerad. Om du upplever symptom från en godartad förstorad prostata, kan jag varmt 
rekommendera att du beställer tid hos Capio Urologi Solna för att se om CoreTherm är rätt för dig.”, 
säger VD Johan Wennerholm i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
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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