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ProstaLund lämnar in patentansökan avseende 
användning av Schelin®-katetern för bland 
annat prostatitbehandling.
ProstaLund har lämnat in patentansökan i Sverige och i USA avseende olika metoder för 
användning av Schelin®-katetern. Bland annat önskar bolaget patentskydd för att kunna starta 
och driva utvecklingsprojekt där Schelin-katetern ska användas för att administrera läkemedel 
mot bland annat prostatit.

Schelin®-katetern ser vid en första anblick ut som en vanlig urinvägskateter, men har en extra kanal 
genom vilken en kanyl i hårdplast förs in. Kanylen kopplas till en spruta och därigenom kan man tillföra 
läkemedel direkt in i prostata. Idag används Schelin-katetern som standard inför värmebehandling med 
CoreTherm®. Då ges lokalbedövning med adrenalin via katetern och detta bidrar till såväl en 
väsentligen smärtfri behandling som ett minskat blodflöde, vilket i sin tur har förkortat behandlingen 
till dagens ca 10 minuter.

Prostatit används som samlingsnamn för olika besvär i prostatakörteln. Kronisk prostatit är vanligaste 
formen, och den innebär att besvären har funnits en längre period. Symtomen är vanligen diffusa med 
smärtor i bäckenbotten och rygg, ofta i kombination med vattenkastningsbesvär. Besvären har ofta 
stor påverkan på patienternas livskvalitet och det finns egentligen ingen bra behandling idag.

Johan Wennerholm, tf VD: ”- Schelin®-katetern utvecklades för att förbättra CoreTherm-
behandlingen och i detta sammanhang har den blivit ett mycket uppskattat verktyg. Det har gått upp 
för oss att produkten, högst sannolikt, med framgång skulle kunna användas vid behandling av 
prostatit, prostatacancer etc. Dessa patentansökningar är därför ett första steg för att ge oss möjlighet 
att utforska hur fler patienter, inte minst den stora grupp som drabbas av prostatit, kan gagnas med 
hjälp av Schelin®-katetern. Blir patenten godkända kan vi kanske ha en ny produkt på marknaden om 
4-5 år.

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 2500 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som ProstaLund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-01-28 11:00 CET.

Bifogade filer

ProstaLund lämnar in patentansökan avseende användning av Schelin®-katetern för bland annat 
prostatitbehandling.

http://www.prostalund.se.
http://www.prostalund.se/pressmeddelanden
https://storage.mfn.se/45fed137-8069-48d9-9f8b-fca6d877c4b3/prostalund-lamnar-in-patentansokan-avseende-anvandning-av-schelin-r-katetern-for-bland-annat-prostatitbehandling.pdf
https://storage.mfn.se/45fed137-8069-48d9-9f8b-fca6d877c4b3/prostalund-lamnar-in-patentansokan-avseende-anvandning-av-schelin-r-katetern-for-bland-annat-prostatitbehandling.pdf

