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S2Medical AB (publ) påbörjar klinisk studie med den världsunika 
transplantationsutrustningen Instagraft® i syftet att bekämpa kroniska sår 

Sårläkningsföretaget S2Medical börjar nu att rekrytera patienter till den studie som 
skall utvärdera Instagraft® i kombination med kompressionsbehandling för att läka 
venösa bensår.  

Studien skall genomföras vid S2Clinic i Linköping, S2Medicals avdelning för 
sårläkning. Studien beräknas vara klar under senare delen av 2019 och då omfatta 
ca 30 patienter. 

Venösa bensår utgör ca 50% av alla svårläkta ben och fotsår och är därmed den 
enskilt största gruppen av svårläkta sår. I dagsläget beräknas ca 4 % av hela 
sjukvårdsbudgeten användas för behandling av svårläkta sår. Förhoppningen är att 
studien skall påvisa fördelar med användandet av transplantation av små hudbitar 
med Instagraftteknologin som bolaget har patentsökt och som patent och 
registreringsverket har meddelat att man avser att bevilja under vissa 
förutsättningar, vilket bolaget meddelade den 30:e november 2018. 

”Intresset för Instagraft®- teknologin har överträffat alla våra förväntningar och det 
känns fantastiskt att S2Medical har lyckats utveckla en liten och helt unik 
engångsprodukt med potentialen att ersätta en smärtsam och dyr kirurgi vid 
hudtransplantation. Instagraft® har stor potential att öka användandet av 
hudtransplantation vid kroniska sår, samtidigt som teknologin kommer att flytta en 
avancerad kirurgisk metod rakt in i vårdcentralerna. Forskningsområdet med 
hudtransplantation vid venösa sår är mycket begränsat, trots dess stora potential. 
Våra erfarenheter av dessa sår och hudtransplantationer gör oss mycket angelägna 
att få fram resultatet av studien, då vi tror att dessa kommer bli grunden till att 
revolutionera behandlingsstrategin av den i särklass vanligaste sårtypen” säger 
bolagets VD Petter Sivlér.  
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 16/1 2019 kl. 08:39.  

Certified Adviser  

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets 
certified adviser. 



Övrigt  

Aktiens kortnamn: S2M 
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084  

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ) Telefon: +46 (0)8-70 000 50 
E-post: petter.sivler@s2m.se  

Om S2Medical  

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa 
sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och 
kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av 
svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar 
både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.  

 
 

 

 

 


