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XVIVO får viktigt marknadsgodkännande i Kina 
för PERFADEX® Plus – den globala 
standardbehandlingen för bevarande av lungor
XVIVO Perfusion AB har erhållit myndighetsgodkännande i Kina från NMPA (National 
Medical Products Administration) för företagets "ready-to-use" produkt PERFADEX Plus. 
Kina är den näst största transplantationsmarknaden i världen och för närvarande den 
snabbast växande lungtransplantationsmarknaden, med en genomsnittlig årlig 
tillväxttakt på 28 procent under sexårsperioden 2015-2020*. Under 2020 gjordes 513 
lungtransplantationer. På grund av det ökade behovet har antalet kliniker som är 
auktoriserade att utföra lungtransplantationer vuxit från 20 under 2016 till 50 under 2021.

PERFADEX Plus är en ”ready-to-use” version av PERFADEX och har varit gyllene standard i över 20 år. 
PERFADEX och PERFADEX Plus har använts vid mer än 65 000 lungtransplantationer och används av mer 
än 90 procent av alla lungtransplantationskliniker i världen.

Lungtransplantation är den sista utvägen för patienter med en lungsjukdom i slutstadiet, där patienter har 
en förväntad livslängd på mindre än två år och inga andra behandlingsalternativ återstår. PERFADEX Plus 
används för att skölja ur, statiskt bevara och transportera donerade lungor.

"Genom att introducera denna nya, färdigblandade, version av PERFADEX Plus på den kinesiska marknaden 
kommer vi stärka vårt erbjudande till alla lungtransplantationskliniker", säger Raymond Wood, XVIVOs 
General Manager i Kina.

"Vi är redan aktiva i Kina, men med denna produktlansering kan vi intensifiera vår närvaro. Kina är 
strategiskt sett en mycket viktig marknad för XVIVO och inom en tidsram på 5 år kommer vi att utöka vårt 
produktutbud till att omfatta alla större organ. Detta är ett viktigt första steg”, säger Dag Andersson, VD för 
XVIVO.
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*Global Observatory on Donation and Transplantation (www.transplant-observatory.org)
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivogroup.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73-519 21 64, kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

Om oss

XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ 
så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande 
kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i 
Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq 
Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.
xvivogroup.com
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