Karolinska Developments portföljbolag Promimic erhåller
marknadsgodkännande för HAnano Surface inom onkologisk kirurgi i
samarbete med Onkos Surgical
STOCKHOLM, SVERIGE 7 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV)
meddelar idag att portföljbolaget Promimic har erhållit ett marknadsgodkännande från det
amerikanska läkemedelsverket FDA enligt 501(k)-processen i samarbete med ortopediföretaget
Oncos Surgical. Godkännandet avser produkten BioGrip® Modular Porous Collars, som
utvecklas av Onkos Surgical, vilken har beklätts med Promimics HAnano Surface i syfte att
behandla avlossning av implantat inom ortopedisk onkologi och komplexa reoperationer.
Promimic utvecklar och marknadsför HAnano Surface, en unik, nanometertunn ytbehandling som syftar till
att förbättra förankring och inläkning av implantat i benvävnad. Samarbetet med Onkos Surgical
adresserar komplexa kirurgiska ingrepp i stora leder som sker till följd av cancersjukdom eller avlossning
av tidigare implantat.
”Vi är mycket positiva till godkännandet för HAnano Surface som innebär att Promimic tar steget in i ett nytt
produktsegment, implantat i stora leder, med utökade möjligheter till utveckling och kommersialisering. Vi
ser fram emot att fortsätta följa och stödja bolaget i den fortsatta vägen framåt,” säger Viktor Drvota, vd,
Karolinska Development.
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Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science.
Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla
bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för
patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och
andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är
specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna
managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa
behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska
tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom
företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

