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ProstaLund inleder samarbete med Lunds 
Akademiska Golfklubb
Det uppskattas att ca 400 000 svenska män har vattenkastningsbesvär och av dem är det cirka 
80 000 som har svårare problem. För många av dessa är frekventa och akuta toalettbesök ett 
besvärande symtom och den drabbade måste ta reda på var toaletten är när han kommer till en 
ny plats, han väljer bort sociala aktiviteter och kan inte motionera som tidigare i livet.

Den golfspelande mannen med dessa symtom blir självklart påverkad. Om han fortsatt väljer att spela 
håller han så klart full koll på var toaletterna finns men måste kanske ändå, kanske skamset, akut 
behöva ”springa i buskarna” titt som tätt på golfbanan. Hjälp finns att få men många män är inte 
medvetna om alternativen. ProstaLund har därför inlett ett pilotprojekt tillsammans med Lunds 
Akademiska Golfklubb där målet är att öka kunskapen om godartad prostataförstoring och dess 
behandlingsmöjligheter och samtidigt erbjuda klubbens medlemmar exklusiv rådgivning i ämnet.

”ProstaLunds mål varje dag är att skapa en bättre vardag och framtid för män med prostatabesvär. Vi 
tycker att detta projekt ligger helt i linje med den målsättningen. Förhoppningen är att det faller väl ut 
och att vi då kan implementera detta koncept på golfklubbar över hela landet”, säger tf VD, Johan 
Wennerholm, i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
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 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden
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