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Stort intresse för CoreTherm® - 
Erfarenhetsmöte
ProstaLund anordnar 31 mars-1 april ett nationellt Erfarenhetsmöte för användare av 
CoreTherm® i Stockholm.

ProstaLund har bjudit in samtliga landets CoreTherm®-användare till ett 2-dagars seminarium för att 
skapa ett forum för erfarenhetsutbyte vad gäller värmebehandling av godartad prostataförstoring. 
Intresset är stort bland såväl behandlande urologer som assisterande sköterskor och ett 35-tal 
deltagare är anmälda.

Sessionerna om erfarenhetsutbyte syftar till att ”share best practice” vad gäller omhändertagande 
såväl före, under som efter behandling. Mötet kommer att kryddas av att Dr Fredrik Stenmark kommer 
att presentera resultaten från sin studie om långtidsuppföljning av patienter med stora prostator som 
blivit CoreTherm-behandlade. Representanter från samtliga CoreTherm Excellence Centers kommer 
att presentera sina erfarenheter och ProstaLund kommer att ge deltagarna en uppdatering av hur 
vården av godartad prostataförstoring ser ut i landet och vilka regionala skillnader som finns.

”Det är mycket roligt att intresset för det här mötet är så stort och jag är stolt över att vi kan vara en 
katalysator och bidra till viktig kunskapsöverföring genom detta forum.”, 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 4 300 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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