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Cancerdiagnostikbolaget BiBB publicerar en produktvideo om nya
EndoDrill® Model X
BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör nu en produktvideo som presenterar EndoDrill®
Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Filmen
beskriver konventionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen
att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.
EndoDrill® Model X introduceras som den saknade länken i dagens cancerprovtagning och har
flera unika egenskaper. Den absolut viktigaste skillnaden mellan befintliga nålinstrument och
EndoDrill® Model X är det nya instrumentets förmåga att ta högkvalitativa, sammanhängande
vävnadsprover, s k kärnbiopsier. En stor och intakt vävnadsbit ger helt enkelt mer information
för att kunna fastställa en korrekt diagnos, och öppnar upp för en mängd möjligheter inom
personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna.
EndoDrill® Model X utvärderas just nu i en klinisk studie, EDXM01, vid tre svenska
universitetssjukhus för provtagning av misstänkt cancer i magsäcken. Studien, som omfattar
20 patienter, beräknas vara avslutad under 2021.
Videon finns på BiBB:s YouTube-kanal och på www.bibbinstruments.com.
Kort version https://youtu.be/bBghjHvHSPk
Längre version https://youtu.be/RZFw2LKvBdo

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com
Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket
EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar
stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer
exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika
överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och
BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

