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Pressmeddelande 1 oktober 2018 

 

Princess-studien utvald att presenteras på ”late breaking  session” på  

American Hearts huvudmöte den 11 november 2018  
 

Princess-studien har valts ut för presenteras på American Hearts möte den 11 november på 

huvudmötets latebreaking-session (mellan kl 09.00 – 12.00). Under Princess-studien har man 

använt RhinoChill® redan i ambulans och på akutintag för att snabbt kyla ned patienter med 

hjärtstopp. Syftet med tidig nedkylning vid hjärtstopp är att förbättra överlevnaden och att 

minska risken för bestående neurologiska skador. Ytterligare information om studien återfinns 

i nedanstående länkar.  

 

http://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-227X-13-21 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01400373?term=Princess&rank=3 

Den multinationella studien har koordinerats av Center for Resuscitation Science (”Centrum 

för Hjärtstoppsforskning”) vid Karolinska Institutet. 

 

Under American Heart-mötet kommer Hjärtstoppcentrum i samarbete med ledande 

amerikanska forskare att anordna ett satellitmöte (”Resuscitation Science Symposium 2018”) 

med ett trettiotal inbjudna internationella opinionsledare. 

 

VD Martin Waleij kommenterar;  

- Vi ser fram emot presentationen av Princess-studien och vidare samarbeten med 

hjärtstoppcentrum med båda våra produkter, RhinoChill och BrainCool System. 

Möjligheten att medverka till att sätta upp ett satellitmöte är naturligtvis en stor 

möjlighet för bolaget att ytterligare etablera kontakter och samarbeten. 

 

Aktiemarknadsinformation  

Måndagen den 12 november klockan 09.00 kommer BrainCool AB ( publ) delge 

informationen från presentationen på American Heart.   

 

 

Länkar 

The American Heart Association (AHA) is a non-profit organization in the United States that 

fosters appropriate cardiac care in an effort to reduce disability and deaths caused by 

cardiovascular disease and stroke.  

 

https://www.heart.org/en/ 

 

Resuscitation Science Symposium 2018 (ReSS) 

 

https://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/ReSS/UCM

_321311_Resuscitation-Science-Symposium.jsp 

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4682/presentation/59029 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart
https://en.wikipedia.org/wiki/Disability
https://en.wikipedia.org/wiki/Stroke
https://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/ReSS/UCM_321311_Resuscitation-Science-Symposium.jsp
https://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/MeetingsLiveCME/ReSS/UCM_321311_Resuscitation-Science-Symposium.jsp
http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4682/presentation/59029
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För mer information  
 

Martin Waleij – VD   

+46 – 733 93 70 76     

E-post: martin.waleij@braincool.se   

 

 

Om BrainCool AB (publ) 

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 

ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska 

mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain 

Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

 

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018. 

 


