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Urologidagarna 2021: CoreTherm är ett 
utmärkt alternativ även på riktigt stora 
prostator.
Under dagens symposium ”Size is not an issue” under de nationella Urologidagarna i Örebro, 
sammanfattade dr Fredrik Stenmark, Kalmar, att CoreTherm Concept är en lämplig behandling 
för BPH-patienter med mycket förstorade prostator. Långtidsresultaten är utmärkta.

Fredrik Stenmark presenterade under symposiet ”Size is not an issue” vid Urologidagarna i Örebro sin 
studie där 570 CoreTherm-behandlade patienter med prostatastorlek större än 80 ml har följts under i 
genomsnitt 10,8 år. Endast 12,5 % hade blivit kirurgiskt ombehandlade. Analysen visar att 
långtidseffekten är oberoende av patientens ålder vid behandlingstillfället men att lägst 
ombehandlingsfrekvens föreligger i den äldsta populationen, över 80 år.

Konklusionen är att CoreTherm Concept är ett utmärkt alternativ för patienter med kraftigt förstorade 
prostator med utmärkta långtidsresultat. Behandlingen kan dessutom utföras polikliniskt utan behov 
av operationsresurser.

ProstaLunds VD Johan Wennerholm kommenterar: ”Det är mycket glädjande att Stenmarks forskning 
på CoreTherm lyfts fram på Sveriges viktigaste urologimöte. För patienter med mycket stora körtlar, 
där annars en mycket resurskrävande och riskfylld öppen adenomenukleation är alternativet, är 
CoreTherm en synnerligen lämplig och kostnadseffektiv behandling.”

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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