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Chordate Medical satsar på 
marknadsintroduktion av migränbehandling i 
Finland

Chordate Medical (”Chordate”, ”bolaget”) har anlitat en marknadsexpert i Finland för att 
introducera bolagets produkt K.O.S för förebyggande migränbehandling på den finska 
marknaden. Efter de mycket positiva subgruppsresultaten och att finska kliniker är en del av 
den större studie som Chordate genomför, anser bolaget att potentialen för ett gott 
mottagande från den finska marknaden är hög.

Chordate har nyligen avslutat en klinisk studie av förebyggande behandling för kronisk migrän där 
bland annat 97 tyska patienter ingick, vilka behandlades på fem neurologkliniker. Enligt en 
publicerad delanalys av det tyska resultatet, indikeras att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ 
för förebyggande behandling av kronisk migrän. Och eftersom K.O.S är ett icke-farmaceutiskt 
alternativ skulle det utgöra ett värdefullt tillägg till nuvarande behandlingsinterventioner, utan den 
betydande risk för oönskade biverkningar som vanligtvis ses med andra förebyggande 
behandlingsalternativ.

Den totala patientstudien omfattar förutom Tyskland, även 40 patienter på fyra kliniker i Finland, 
data är fortfarande föremål för analys men kommer publiceras till marknaden så snart det är 
möjligt.

Chordate har i arbetet för marknadstillträde med migränindikationen succesivt övergått till att 
engagera marknadsexperter för att bygga upp nätverk av opinionsledande neurologer, hantering 
av ersättningsfrågor, och tidiga marknadsaktiviteter. Samtidigt har samarbetet med den tidigare 
distributören för Norden avslutats.

– Med de fantastiska resultaten från den tyska delstudien har vi fått ett vetenskapligt stöd för att 
bredda satsningen på kronisk migrän. I Finland använder vi nu en inhyrd expert inom lansering och 
marknadsaccess för medtech. Kaija Hämäläinen har lång erfarenhet från neurologimarknaden och 
ett brett kontaktnät. I kölvattnet av den tyska delanalysen ser vi i Finland en tydlig potential som vi 
omedelbart vill exploatera, på samma sätt som vi redan inlett arbetet med marknadsintroduktion i 
Tyskland, UK och Israel, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77
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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.
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