Chordate genomför interimanalys i studie av förebyggande behandling
mot kronisk migrän
Kista, Sverige, 22 februari 2019 – Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag beslut
att genomföra en interimanalys av Chordates kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.Sbehandling) med system S211 hos patienter med diagnosticerad kronisk migrän. Resultat från
interimanalysen förväntas inom andra kvartalet 2019.
"Vi har kommit till en punkt i den här studien där det ur ett statistiskt perspektiv går att - med gängse
metoder - genomföra en interimanalys för att kunna validera riktigheten i underliggande kalkyler av
studiepopulationens storlek, samt sannolikheten av studiens utfall. Kronisk huvudvärk och migrän
drabbar många människor i världen och vi fortsätter i vår ambition att utveckla vad vi tror kan bli en
mycket potent behandling för lindring genom vår läkemedelsfria och patenterade behandlingsmetod",
säger Anders Weilandt, VD för Chordate.
Den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs sedan i mars
2018 vid fyra neurologkliniker i Tyskland. Studien omfattar upp till 140 patienter och är utformad för att
utvärdera effekten och säkerheten hos K.O.S-behandlingen. Studien avser primärt visa medelförändring i
antal huvudvärksdagar per månad, med måttlig till svår intensitet, från studiestart jämfört med en
utvärderingsperiod om fyra veckor. Hälften av patienterna får aktiv K.O.S-behandling, medan övriga patienter
erhåller placebobehandling.
Kronisk migrän definieras som mer än femton huvudvärksdagar per månad, varav åtta dagar med
migränsymptom. Kronisk migrän drabbar enligt vetenskaplig litteratur mellan 100-200 miljoner människor i
världen.

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

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:30 CET.
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Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat,
patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer
sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och
sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB,
tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

