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Preliminärt Dan-NICAD II-resultat presenteras på ESC
Acarix AB (publ) meddelar i dag att de preliminära resultaten från DanNICAD II-studien kommer att presenteras på ESC-kongressen den
27 augusti 2021.
Dan-NICAD II-studien inleddes i januari 2018 för att utvärdera icke-invasiva
metoder i patienter som har remitterats till datortomografi av hjärtat (CCTA) för
symptom som tyder på stabil kranskärlssjukdom (CAD), däribland det nya
CADScor®System från Acarix AB.
Den ursprungliga Dan-NICAD I-studien visade att CADScor ® har ett negativt
prediktivt värde på 96 % i en kohort om 1 675 patienter med misstänkt stabil CAD.
Dan-NICAD II-studien inleddes för att få en ännu större diagnostisk säkerhet i
ytterligare 1 726 patienter och erhålla fler validerade kliniska data för en
kontinuerlig optimering av algoritmer, samt fler åldersgrupper över 30 år.
Anmäl dig till den direktsända presentationen via denna länk.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90
Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg
den 23 augusti 2021 kl 12.00.
Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market
(ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som
placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och
turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen
att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k
CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio
minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och
på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en
viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver
undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk
Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se).
För mer information besök www.acarix.com.

