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ProstaLund tecknar distributionsavtal för 
Storbritannien
ProstaLund AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det engelska bolaget iUrology.

I linje med den uttalade strategin, efter att skaffat sig en substantiell bas på sin hemmamarknad, 
påbörjar nu ProstaLund internationaliseringen utanför Norden med ett första avtal gällande ett 
samarbete med det engelska företaget iUrology.

ProstaLunds produkt CoreFlow® - Soft Stent har med tanke på rådande pandemi varit särskilt 
intressant för insteget på de brittiska öarna då den kan användas såväl i väntan på operation som vid 
akut urinretention. I evalueringen och diskussionerna med de engelska urologerna har hela portföljen 
presenterats och det finns uppenbarligen en nyfikenhet även för värmebehandling med CoreTherm 
samt för Schelin-katetern som stand-alone produkt för lokalbedövning av prostata i samband med 
andra BPH-operationer än CoreTherm.

Shakeel Osman, VD för iUrology, kommenterar: Vi har utvärderat ProstaLunds produkter under hösten 
2021. De dialoger vi haft med urologer i England har varit mycket positiva och vi ser att ProstaLunds 
portfölj är intressant för den brittiska marknaden. Covid-19 sätter kortsiktigt naturligtvis en del käppar 
i hjulet för oss men vi har stora förhoppningar så snart restriktionerna lättar.

Detta avtal är viktigt med tanke på framtiden. Det kommer sannolikt inte att påverka försäljningen mer 
än på marginalen under 2022, men det ger oss en bra grund för de nästkommande åren, 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



PRESSMEDDELANDE
14 januari 2022 15:15:00 CET

    ProstaLund Scheelevägen 19 223 63 Lund· ·

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
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