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KNÄARTROS
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KNÄPROBLEM
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RESERVDELAR



Knäartros
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• TRAUMA I UNG ÅLDER

• SKADANS STORLEK OCH 
SMÄRTAN ÖKAR

• LOST CASE – OMFATTANDE 
KNÄPROTES

”Det blir värre med åren”
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MEDELÅLDERS 
PATIENTER
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ETT OLÖST 
PROBLEM



Patienter i ett förstadie till artros
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”En svårbehandlad patientgrupp”

Ålder

Skadans 
storlek KNÄPROTESER

TIDIGA BIOLOGISKA 
INGREPP

Episealer®
~35 – 65
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> 5 MILJONER 
KNÄARTROSKOPIER
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> 2 MILJONER 
KNÄPROTESER



Marknadsmottagande

�Kliniska resultat

�Genererar intäkter

�Stark support bland ortopeder
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Patienter i ett förstadie till artros (forts.)
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� Kraftigt försämrad livskvalité

� Även de små sakerna blir problematiska

� Sjukskrivning



Patienter i ett förstadie till artros (forts.)
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�Tillbaka till livet



Nicklas – smärtfri i löparspåret
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“FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 25 ÅR KAN 
JAG SPRINGA UTAN SMÄRTA ELLER 

SVULLNAD”

“FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 25 ÅR KAN 
JAG SPRINGA UTAN SMÄRTA ELLER 

SVULLNAD”

…41 åriga Nicklas har lidit av smärta i knäleden 

under mer än två årtionden. Innan Nicklas kom i 

kontakt med Episurf hade han genomgått 6 ingrepp 

utan några bestående resultat, vilket resulterade i 

försämrad livskvalité med konstant smärta. Förra 

sommaren sprang Nicklas Midnattsloppet (10 km) i 

Stockholm, utan smärta eller svullnad…
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• 3D-BASERAD SKADEANALYS
Knäartroskopi

• ANALYS AV BEN- OCH 
BROSKKVALITÉ

Endast broskskador

”Say goodbye to 
guesswork”
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• ANPASSA IMPLANTAT EFTER PATIENT
…patient efter implantat…

• ÅTERSKAPA FORMEN PÅ DIN UNIKA 
ANATOMI

Reservdel från hyllan

• PATIENTSPECIFIKA 
OPERATIONSINSTRUMENT

Frihandskirurgi
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Tidiga 
biologiska 

ingrepp



Episurf Medical

18

• FÖRKIRURGISK 3D ANALYS AV KNÄLED FÖR 
OPTIMAL BEHANDLING

• EN RESERVDEL I SYFTE ATT ÅTERSKAPA 
FORMEN PÅ DIN UNIKA ANATOMI

• PATIENTSPECIFIKA OPERATIONSINSTRUMENT 
FÖR OPTIMAL POSITIONERING



Problem med standardiserade implantat
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Problem Problemlösning (patenterad)

� Skadeanalysen • Förkirurgisk analys – hitta smärtan!

� Passform “almost perfect” • Patientspecifik teknologi

� Frihandskirurgi • Patientspecifika operationsinstrument

� Skruvteknik • “Press-fit” metod

� 2-delat implantat • Implantat i en del / ytcoating
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Resultat och uppföljning - Sammanfattning

� Avsevärda förbättringar avseende 
smärta och  funktionalitet 

� (KOOS och VAS score)

� Förbättrad livskvalité

� Kort rehabilitering

� Snabbt ingrepp
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Utförda



”det tar ju 10 år!!!”
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var är vi?
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Bolaget 
grundas

Fårstudier

Dialog med 
FDA (USA)

December 
2012 Första 
implantatet i 
människa

IPO Etablerar 
säljstyrka i 
Europa

Klinisk data 
presenteras



Avslutande ord
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”där vi 
ska 

vara”



Avslutande ord
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• Professor Leif Ryd: Lång karriär bakom sig inom 
ortopedi (knäproteser och knäartroskopi)

• “Hur kan vi behandla de tidiga, avgränsade 
brosk- och benskadorna? ... och hur kan sådan 
behandling påverka utvecklingen av artros?”

• Episurf Medical…

?



Avslutande ord (forts.)
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En unik och 
framgångsrik 

lösning…

…till ett globalt, 
växande och 

olöst problem…

…som attackeras 
med allt mer 

kliniska bevis



This document has been prepared by EPISURF MEDICAL AB solely for information purposes. The document and all information contained herein may not be reproduced, in whole or in part, for any 
purpose except as authorized by EPISURF MEDICAL AB. Although the information contained herein is believed to be accurate in all material respects, no expressed or implied representation or 
warranty as to the accuracy or completeness of such information is made by EPISURF MEDICAL AB, nor by any other party. This document has not been audited or independently verified. Nothing 
contained herein shall be relied upon as a promise or representation as to the future. No responsibility or liability (express or implied) is accepted for any errors, omissions or misstatements herein. 
The contents of this document are subject to corrections or change at any time and you will not be notified of such corrections or change. 
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Q&A
episurf.com


