Inbjudan till presentation av NeoDynamics
på Redeye Growth Day 2020 den 2 juni 2020

NeoDynamics presenterar på
Growth Day 2020
Den 2 juni kl. 17:00 presenterar Anna Eriksrud, VD, NeoDynamics AB (publ) den senaste
utvecklingen i bolaget på Redeyes Growth Day 2020.
Presentationen livesänds och kan följas på: https://www.redeye.se/events#/event/585379
Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand, samt på vår bolagssida i Redeye
Universe: https://www.redeye.se/company/neodynamics
NeoDynamics (Spotlight Stock Market: NEOD)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post:
anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:
Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post:
jorgen,vrenning@neodynamics.com
Om NeoDynamics
NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra
diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia.
Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från
Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och
vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och
individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien,
Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.
Om NeoNavia
NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd
provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar.
Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision
vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och
patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och
individualiserad behandling.
Om mikropulstekniken
Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som
möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen,
oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är
placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten
biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis
införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och
flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.
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