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Art Clinic, Center of Excellence i Norden,
har behandlat sin första patient med
Integrums OPRA™️ Implant System
Integrum AB utvecklar innovativa system för skelettförankrade, sk
osseointegrerade, proteser. De har varit aktiva inom området i 30 år och deras
system, OPRATM Implant System, används av erkända sjukhus,
universitetskliniker, och specialister över hela världen. Art Clinic bygger i
samarbete med Integrum ett Center of Excellence inom osseointegrerade
proteser, som enda privatklinik i Norden.
Art Clinic kommer till en början att kunna erbjuda överarms- samt

låramputerade patienter denna möjlighet, i de fall när patienten av olika
anledningar ej kan använda en vanlig protes. Planerna framåt innebär även
att bedriva utbildning och forskning inom området, tänkt att gynna kliniker
och patienter över hela världen.
Första operationen genomförd
"Den första operationen har nu framgångsrikt genomförts på Art Clinic med
Integrums OPRATMImplant System. Operation genomfördes “by the book” och
ännu en amputerad patient kan se fram emot ett nytt liv” säger Professor Rickard
Brånemark, Ansvarig läkare och styrelseordförande för Integrum AB.
Art Clinic genomförde den 4 mars den första operationen på kliniken i
Jönköping, tillsammans med ett team från Art Clinic samt från Integrum.
Operationen var mycket lyckad. För att få en osseointegrerad protes på plats
görs operationen i två steg, steg två genomförs 3-6 månader efter första
operationen, det är då själva protesen sätts på plats.
Operationerna är ett unikt samarbete mellan ortopeder och plastikkirurger
och ställer höga krav på högspecialiserad vård, vi på Art Clinic är oerhört
stolta över att kunna erbjuda detta.
"Idag har Art Clinic och Integrum tagit ett gemensamt steg in i framtiden med
hjälp av kirurgi, forskning och teknik" säger Niclas Andersson Chefläkare på Art
Clinic
Framtiden
Tanken är nu att Art Clinic genom olika insatser och kanaler ska finna
många fler patienter som vi kan hjälpa till ett nytt liv med den här tekniken,
och utveckla centret framåt tillsammans med Integrum.
”Jag har personligen arbetat i flera års tid med att skapa ett Centre Of
Excellence i Norden tillsammans med Integrum och glädjer mig oerhört åt att
projektet nu är igång. Vi är många som har arbetat hårt med att få allt på plats
för att säkra en trygg och kvalitativ vård och vi ser fram emot att kunna ta emot
patienter från olika delar av världen" säger Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic.
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Art Clinic - Specialistklinik
Integrum - Specialists in the Osseointegation Method
Läs mer om OPRATM Implant System
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Farmaci
Spa, hälsa, friskvård
Skönhet
Medicinsk forskning
Kontrakt, uppdrag
Partnerskap, samarbeten
Medicin
Hälso-, sjukvård
Hälsa, sjukvård, läkemedel
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Västra Götaland
Utanför Sverige

Art Clinic är en av Sveriges största privata vårdgivare inom plastikkirurgi,
ortopedi, ryggkirurgi och injektionsbehandlingar. Vi har varit verksamma i
snart 20 år och har den privata sektorn, försäkringsbolag och landsting som
kunder. Våra läkare och personal har specialistkompetens, passion för yrket
och engagemang för våra patienter. Detta ger dig som patient högkvalitativ
vård i en personlig och trivsam miljö.
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Läs mer om oss och våra behandlingar på: www.artclinic.se. Välkommen!
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