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Chordate Medical inleder marknadsintroduktion
av migränbehandling i Tyskland
Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har ingått avtal med MTIGER GmbH, Tyskland, om att
introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på den tyska marknaden.
Efter en detaljerad marknadsanalys utförd av MTIGER löper avtalet med en initial period på ett
år.
MTIGER introducerar K.O.S-behandlingen till marknad- och opinionsledande neurologer i Tyskland
för Chordates räkning inom både privat och offentlig vård. Ambitionen är även att lösa frågor
rörande möjlig kostnadsersättning för behandlingen. MTIGER stödjer lokalt den tyska delen av
uppföljningsstudien PM010 på ett mindre antal kliniker.
Enligt en nyligen publicerad analys är prevalensen för migrän 14,8 procent för kvinnor och 6
procent för män i den tyska befolkningen. Enligt samma analys uppfyller 1,2 procent, cirka 1 miljon
människor, kriteriet för diagnosen kronisk migrän i Tyskland.
Chordate har nyligen avslutat en klinisk studie av förebyggande behandling för kronisk migrän där
97 tyska patienter ingick, vilka behandlades på fem neurologkliniker. Som tidigare kommunicerats
kommer en subgruppsanalys av den tyska studiedelen att redovisas 8-11 september på
neurologkongressen MTIS 2022 i London.
– Under analys- och stratifieringsarbetet av den tyska migränmarknaden så har vi under en längre
tid nu lärt känna MTIGER:s kompetens och nätverk. Den tyska vårdmarknaden är mycket stor, men
samtidigt både komplex och fragmenterad. Precis som för marknaderna i UK, Israel och
gulfområdet så vill vi med det här avtalet få ett samarbete med marknadsexperter som arbetar
fokuserat och initierat, direkt på vårt uppdrag, säger Anders Weilandt, vd Chordate.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77
Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som i över tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en
ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer
sina produkter i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical
är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på www.
chordate.com
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen
Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se.
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