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Den första försäkringsersatta
K.O.S-behandlingen genomförd i Saudiarabien
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelar att den första privatförsäkrade kroniska rinitpatienten i
Saudiarabien nu har behandlats med bolagets K.O.S-behandling. Det är första gången som K.O.S-behandlingen ersätts
från sjukvårdsförsäkrings-bolaget BUPA ARABIA. Beskedet innebär att alla de privata sjukhusen och klinikerna i
Saudiarabien som har tillgång till koden nationellt kan börja behandla patienter som har väntat.
– Resultatet av detta långa projekt att etablera försäljning på privatsidan och till slut få bekräftelsen att den första
behandlingen har ersatts, är en mycket viktig milstolpe för Chordate och för vår hårt arbetande distributionspartner i
Saudiarabien. Detta är mycket tillfredställande, säger Anders Weilandt, vd på Chordate.
Som bolaget meddelade i november 2020 så godkände privata vårdförsäkringsbolag i Saudiarabien den försäkringskod som
kan användas av privata vårdgivare i landet vid behandling med K.O.S för kronisk rinit. Nu har den första försäkringsersatta
behandlingen genomförts.
– Ett av våra strategiska mål är att bevisa marknadsmöjligheten på väl utvalda marknader för att möjliggöra expansion och
tillväxt samt kunna attrahera köpare av bolaget. Saudiarabien är en av de marknader som valts ut och beskedet om att den
första privatförsäkrade patienten nu behandlats med K.O.S är ett stort steg mot det målet.
Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 december
2021 kl. 14:50 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande
behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel
samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

