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Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed 
är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik 
 
 
Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation 
av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma 
Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU.  
 
Ortoma Hip Plan™ erhöll CE-certifikat under 2015. I och med att även Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-
certifikat kan Ortoma Treatment Solution™ (OTS) börja användas vid patientoperationer. 
 
OTS innehåller både stöd för 3D-planering av ingrepp samt ett guidesystem för att hjälpa kirurgerna, både 
före och under operation, att uppnå det planerade resultatet. Målet med OTS är att stödja alla typer av 
ingrepp inom ledkirurgi, så som höft-, knä-, ankel-, axel- samt ryggkirurgi. 
 
OTS inkluderar både Ortoma Hip Plan™ och Ortoma Hip Guide™. Ortoma Hip Plan™ är en ortopedisk 3D-
mjukvara, avsedd för preoperativ planering inför en höftprotesoperation. Genom Ortoma Hip Plan™ skapas 
en illustrativ 3D-bild av den unika patientens anatomi, vilket möjliggör för kirurgen att optimera val och 
planera positionering av ett implantat, samt noggrant bedöma behandlingsstrategin inför 
protesoperationen. Vid operationstillfället möjliggör Ortoma Hip Guide™ en realtidspositionering av 
kirurgiska verktyg och proteskomponenter i förhållande till patienten. Kirurgen erhåller därmed 
information från Ortoma Hip Guide™ för att nå den målbild som satts redan innan vid 3D-planeringen med 
hjälp av Ortoma Hip PlanTM. 
 
Bolagets målsättning är att systemet ska introduceras på ett antal kliniker inom Sverige under 2016.  
 
”I och med att både Ortoma Hip Plan™ samt Ortoma Hip Guide™ erhållit CE-certifikat har vi nu möjlighet att 
gå ut till kliniker för användning av systemet vid patientoperationer, vilket känns väldigt spännande”, säger 
VD Matts Andersson. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Prof. Matts Andersson, CEO 
Telefon: 070-821 70 51 
E-post: matts.andersson@ortoma.com 
 
 
Om Ortoma AB 
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 
Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och 
planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas 
operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och 
minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma 
användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, 
knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. 


