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Schelin-katetern™ introducerad i samband med 
ännu en behandlingsmetod
I veckan användes Schelin-katetern™ framgångsrikt på Guy’s Hospital i London, Storbritannien 
för ännu en minimalinvasiv metod för behandling av godartad prostataförstoring (BPE). Två 
patienter som genomgick behandlingar med UroLift®System (Varumärke som ägs av det 
amerikanska bolaget Teleflex® och dess dotterbolag NeoTract® Inc.) fick intraprostatisk 
lokalbedövning genom ProstaLunds injektionsverktyg före behandlingarna.

Schelin-katetern™ används sedan många år som standard före värmebehandling med ProstaLunds 
egen metod CoreTherm®. Då administreras lokalbedövning med adrenalin i prostatan med hjälp av 
katetern vilket bidrar till en väsentligen smärtfri behandling samt ett minskat blodflöde i prostatan, 
vilket i sin tur har förkortat värmebehandlingen till dagens cirka 10-15 minuter. Med Schelin-
katetern™ kan prostata effektivt bedövas på ett enkelt och sterilt sätt.

" Tidigare i år har det varit världspremiärer för användning av Schelin-katetern™ i samband med 
ångbehandling och grönlaser. Att vi nu har visat att Schelin-katetern kan användas till ytterligare en 
metod, visar på vilken potential som vår produkt besitter. Det stora intresset för vår produkt beror på 
att kliniken kan flytta behandlingar från resurskrävande operationssalar till enklare mottagningsrum 
och därmed göra stora besparingar i form av vårdpersonalresurser, sängplatser och pengar. Samtidigt 
behöver patienten inte sövas och kan därmed gå hem direkt efter behandlingen. ", 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 4 000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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