
 
 
Pressmeddelande 
 
Chordate inkluderar första patienten i stor internationell studie av KOS-
behandling av kronisk icke-allergisk rinit.   
 
Kista, Sverige, 08 maj 2018 – Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag att de första 
patienterna inkluderats i Chordates kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling), med 
system S101 hos patienter med kronisk icke-allergisk rinit. 
  
"Att nu komma igång med de första patienterna på universitetssjukhusen i Helsingfors och Kuopio i vår 
internationella multicenterstudie för behandling av kronisk nästäppa, är mycket viktigt i vårt långsiktiga 
säkrande av vetenskapliga bevis. Vi vet från tidigare studier och egna och andras kliniska erfarenheter i 
praktiken att vi gör betydande nytta, för den här mycket stora patientgruppen. Nu bygger vi vidare på detta 
med syfte att få fram en tydlig vetenskaplig grund för vårt fortsatta affärsbygge", säger Anders Weilandt, VD för 
Chordate. 
  
Den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs vid 14 öron-näsa-
halskliniker på universitetssjukhus i Finland, UK, Holland, Italien och Tjeckien. Studiens huvudprövare är 
Professor Claire Hopkins vid Guys Hospital, London samt Professor Mats Holmström, KI, Stockholm. Studien 
omfattar upp till 300 patienter, och utvärderar effekten av KOS-behandlingen hos patienter med kronisk 
nästäppa. Den primära utvärderingen ska visa medianförändring per vecka av vedertagna besvärskriterier för 
nästäppa, från start med en serie på två behandlingar, till tredje månadens uppföljningsbesök. Total 
uppföljningsperiod av varje patient i studien är 12 månader. Hälften av patienterna kommer att få aktiv KOS-
behandling, medan övriga patienter erhåller en validerad placebo-behandling. 
 
  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Weilandt, VD 
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77 
 
 
Information:  
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 14:45 CET. 
 
 
TILL REDAKTÖRERNA 
Om Chordate 
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, 
patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer 
sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och 
sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, 
tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.   
 
 

http://www.chordate.com/

