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Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater 
 
 
Miris lanserar idag två nya produkter i sin produktportfölj: Miris Ultrasonic 
Processor (Miris UP) och Miris Heater. Miris UP ersätter Miris Sonicator, men Miris 
Heater är en ny produkt anpassad till vår produktportfölj. Dessa två enheter, 
tillsammans med HMA instrumentet, säkerställer en standardisering av processen 
för analys av bröstmjölk.  
 
Miris har som en del av den strategiska utvecklingen av den globala försäljningen inom 
bröstmjölksanalys stärkt produktportföljen med Miris Ultrasonic Processor (Miris UP) och 
Miris Heater.  
 
Miris UP ersätter Miris Sonicator. Detta har varit viktigt för att säkerställa bättre marginaler, 
rätt kvalitet och en flexibel produktionskapacitet. Instrumentet produceras av USA-baserade 
Sonics & Materials, Inc., som utvecklar och producerar sonicatorer till bl.a. många av de 
globala Life Science bolagen. Produkten används för att homogenisera bröstmjölken före 
analys i HMA instrumentet. 
 
Miris Heater är en värmekälla som behövs för att värma bröstmjölk och andra vätskor som 
används i HMA analysen. Bolaget har tidigare erbjudit olika värmekällor utan att de har varit 
anpassade till Miris produktportfölj. För att standardisera och optimera produktportföljen 
och förbättra marginal har Miris ingått ett OEM-samarbete med en leverantör som 
tillhandahåller en värmekälla som är skräddarsydd för HMA analys. 
 
”Det känns fantastisk att ha möjlighet att lansera dessa två enheter som ett supplement till 
HMA instrumentet. De är båda helt nödvändiga för att analysen av bröstmjölk skall bli optimal. 
Vi bräddar vår produktportfölj och säkerställer att vi kan erbjuda flera produkter i värdekedjan 
för våra kunder, framför allt mjölkbanker och neonatala intensivavdelningar. Detta är en annan 
viktig parameter i att etablera långsiktig växt och stabilitet för bolaget” säger Camilla Myhre 
Sandberg, CEO. 
  
 
 
Uppsala den 23 augusti, 2017 
 
För ytterligare information kontakta:  
Camilla Myhre Sandberg, VD  
Miris Holding AB  
Telefon: 018-14 69 07  
E-post: camilla.sandberg@miris.se  

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för 
analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk 
men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av 
hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 
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Denna information a ̈r sa ̊dan information som Miris a ̈r skyldigt att offentliggo ̈ra enligt EU:s 
marknadsmissbruksfo ̈rordning. Informationen la ̈mnades, genom ovansta ̊ende kontaktpersons 
fo ̈rsorg, fo ̈r offentliggo ̈rande den 23 AUGUSTII 2017.  

 


