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CoreTherm® - Erfarenhetsmöte blev en 
framgång
ProstaLund anordnade 31 mars-1 april ett nationellt Erfarenhetsmöte för användare av 
CoreTherm® i Stockholm. Deltagarnas utvärdering bekräftar ProstaLunds egen uppfattning om 
att mötet blev en succé.

Under torsdag-fredag i förra veckan stod ProstaLund som värd för CoreTherm® - Erfarenhetsmöte. Ca 
35 användare, urologer och sköterskor, deltog i ett rakt igenom lyckat arrangemang. Vid sidan om 
sessionerna för öppet erfarenhetsutbyte fick deltagarna lyssna till några presentationer:

Dr Fredrik Stenmark, Kalmar, presenterade ånyo sina resultat från 570 CoreTherm®-behandlingar på 
stora prostator och skickade följande budskap till sina kollegor: ”För män med vattenkastningsbesvär 
och stora prostator innebär den låga ombehandlingsfrekvensen att CoreTherm® utmanar alla andra 
metoder om att vara förstahandsalternativ vid val av botande behandling.”

Dr Björn Zackrisson, Solna, berättade om att merparten av deras 140 första CoreTherm®-
behandlingar slutat med gott utfall. De har också påbörjat användningen av CoreFlow® - Soft Stent i 
stället för en vanlig kateter i efterförloppet och den har så långt fungerat väl på en majoritet av 
patienterna.

Dr Dag Sandblom, Solna/Örebro, redogjorde för hur tydliga de är med att belysa värmebehandlingens 
biverkningar innan patienterna bestämmer sig för att gå vidare. Från de första drygt 200 
behandlingarna hade han med sig några patientfall med goda behandlingsresultat och väldigt nöjda 
herrar som gärna rekommenderar behandlingen till andra.

Dr Sonny Schelin, Kalmar, presenterade en deskriptiv analys av hur de på Specialistläkargruppen mitt 
under brinnande pandemi lyckats behandla 757 patienter utan att ha blivit smittade/smitta någon 
patient. De flesta patienterna har rest till behandlingen från andra regioner än Kalmar, genomsnittlig 
ålder var 73,5 år, ca 30 % av patienterna hade samsjuklighet som högst sannolikt gjort att de skulle 
nekats operation, 40 % kom på remiss medan 60 % hade sökt själva via det fria vårdvalet, medelstorlek 
på prostatorna var 70 cc, behandlingarna tog i genomsnitt 8,5 minuter, 30 % använde kateter innan 
behandling. Han har också i liten skala framgångsrikt använt CoreFlow® - Soft Stent som diagnostiskt 
verktyg innan behandling för att utröna om patienter är lämpliga för behandling eller ej.

I tillägg presenterade representanter från ProstaLund såväl CoreFlow® - Soft Stent som 
urinflödesmätaren Oruflow och gav en uppdatering om rådande situation för godartad 
prostataförstoring i Sverige där köerna blir allt längre och där allt färre får bot trots en kraftigt ökad 
äldre manlig befolkning de senaste 25 åren.



PRESSMEDDELANDE
04 april 2022 15:00:00 CEST

    ProstaLund AB (publ) Scheelevägen 19 223 63 Lund· ·

”Jag åkte från Stockholm i fredags med en mycket skön känsla. Ett fantastiskt bra möte där vi i en 
mycket positiv atmosfär bidragit till att sprida kunskaper och erfarenheter mellan våra kunder.”, 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

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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