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Bruksmönsterpatent har godkänts i Kina.
ProstaLund AB har fått det positiva beskedet att en bruksmönsteransökan avseende ett 
medicinisk kit innefattande en vidareutveckling av Schelin-katetern™ har godkänts i Kina.

Ett bruksmönsterpatent är en form av enklare patent som kan upprätthållas i 10 år, i detta fall till och 
med år 2031.

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 10–15 minuter. 
Schelin-katetern™ ser vid en första anblick ut som en vanlig urinvägskateter, men har en extra kanal 
genom vilken en kanyl i termoplast förs in. Kanylen kopplas till en spruta och därigenom kan man 
tillföra läkemedel direkt in i prostata.

Schelin-katetern™, ett intraprostatiskt verktyg, kan sannolikt med framgång även användas för att ge 
lokalbedövning inför andra prostatabehandlingar och för att tillföra läkemedel vid behandling av 
prostatasjukdomar som t ex godartad prostataförstoring, prostatit och prostatacancer. ProstaLund har 
under fjolåret även lämnat in patentansökningar i Europa och i USA avseende olika metoder för 
användning av Schelin®-katetern.

”Detta godkännande är viktigt i vår strävan att stärka IP skyddet kring Schelin-katetern™ och dess 
framtida användningsområden”, 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 5000 
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 2022-02-01 09:05 CET.
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