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KNÄARTROS
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KROPPENS 
RESERVDELAR
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• Trauma i ung ålder

• Skadan blir större 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

7”En svårbehandlad patientgrupp”
Ålder

Skadans 
storlek

Knäproteser

Tidiga biologiska
ingrepp

Episealer®-
implantat
~35 – 65
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> 5 MILJONER 
KNÄARTROSKOPIER
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> 2 MILJONER 
KNÄPROTESER
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Det stora behandlingsgapet (exempel)
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128

39

3

70 67

Knäartroskopi Debridement &
mikrofrakturering

Övriga (inkl. ACI) Knäproteser varav artros är
orsaken (96%)

Marknadsexempel, 000s



Patienter i ett förstadie till artros

12

� Kraftigt försämrad livskvalité

� Även de små sakerna blir problematiska

� Sjukskrivning



Patienter i ett förstadie till artros
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�Tillbaka till livet
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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”

• Smärta i 2 årtionden
• 6 ingrepp utan bestående resultat
• Försämrad livskvalité med konstant smärta

Nicklas – smärtfri i löparspåret



Marknadsmottagande
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�Kliniska resultat

�Genererar intäkter

�Stark support bland ortopeder
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”Say goodbye to 
guesswork”

• 3D-baserad skadeanalys
Knäartroskopi

• Analys av ben- och brosk-
kvalité

Endast broskskador
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• Anpassa implantatet efter 
patienten

…patient efter implantat…

• Återskapa formen på din unika
anatomi

Reservdel från hyllan

• Patientspecifika
operationsinstrument

Frihandskirurgi



Problem med standardiserade implantat
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Problem Problemlösning (patenterad)

� Knäartroskopi �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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Problem med standardiserade implantat
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� Knäartroskopi

� Passform “almost perfect”

� Frihandskirurgi

� Skruvteknik

� 2-delat implantat

Problem



Resultat och uppföljning - sammanfattning

� Avsevärda förbättringar 
avseende smärta och  funktionalitet 
� (KOOS och VAS score)

� Förbättrad livskvalité

� Kort rehabilitering

� Snabbt ingrepp

241. Mitten av juni 2017
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9

13

20

42

68

101

152

200

> 4,0 år

> 3,5 år

> 3,0 år

> 2,5 år

> 2,0 år

> 1,5 år

> 1,0 år

> 0,5 år

Utförda 1



”en konservativ 
bransch”
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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
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Skrapar på ytan…

1. The Orthopaedic industry annual report 2015, publish by Orthoworld
2. The Orthopaedic industry annual report 2015, publish by Orthoworld

Joint reconstruction market
$16.5mdr1

Knee reconstruction market
$8.0mdr2
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49% 86%



Strategi i sammandrag
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Mid term (2018-2019)
• Bred acceptans i Europa och ta betydande steg mot USA
• Tillverkningsprocess samt fortsatt automatisering
• Produktexpansion

Long term (2019) • Nya marknader

Short term (2017)
• Kliniska aktiviteter, re-imbursement, Epioscopy, 

hälsoekonomi, patent



Avslutande ord
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”evidens-
baserat…”



Avslutande ord
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• Professor Leif Ryd

• “...tidiga, avgränsade brosk-
och benskadorna?”

• ”…utvecklingen av artros?”

• Episurf Medical…

?
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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


