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Pressmeddelande 17 oktober 2018 

 

Uppdatering kring presentationen av Princess-studien 
 

Som tidigare informerats om är Princess-studien utvald till att presentera sina resultat på 

American Heart Association Meeting den 11 november på huvudmötets ”late breaking 

session” vid 09.00. Avsikten var att även sätta upp ett satelitemöte på det mera specialiserade 

undermötet ”Resuscitation Science Symposium 2018” (”ReSS”). 

 

Baserat på det stora intresset för det inplanerade efterföljande satellitmötet har ledningen för 

ReSS beslutat att göra ett undantag från regeln, att inte presentera redan publicerade data, och 

lägga in en redovisning av Princess-studien kl 12.45 den 11 november under lunchsektionen 

12.15-13.15 som innefattar den viktigaste forskningen under årets möte. Under kvällen 

kommer dock även ett satellitmöte och ett round table (”invitation only”) att hållas med 

endast ett trettiotal utvalda opinionsledare inom området. 

 

VD Martin Waleij kommenterar; 

 

- Att nu ReSS väljer ut en studie, där där vår utrustning använts och utvärderats, för 

presentation vid en session som innefattar den viktigaste forskningen under årets möte 

är givetvis hedrande. Vi ser fram emot presentationen av Princess-studien. 

Möjligheten att även medverka till ett satellitmöte och ett round table är positivt för 

vår verksamhet, dels för att knyta nya kontakter för våra produkter men även för en 

direkt analys av studien (vars resultat BrainCool inte har tillgång till).  

 
  

 

Aktiemarknadsinformation  

Måndagen den 12 november kommer BrainCool AB (publ) delge informationen från 

presentationen på Resuscitation Science Symposium 2018. BrainCool kommer medverka på 

två kapitalmarknadsdagar och ge en uppdatering om verksamheten i bolaget. 

 

Affärsområde Pain Management (25 oktober BioStock Life Science Summit i Lund) 

Affärsområde Brain Cooling  (27 november BioStock event i Stockholm) 

 

Princess-studien  

Syftet med tidig nedkylning vid hjärtstopp är att förbättra överlevnaden och att minska risken 

för bestående neurologiska skador. 

Studien är en prehospital studie vid hjärtstopp där man använt RhinoChill® redan i ambulans 

och vid akutintag för att snabbt kyla ned patienter som drabbats av hjärtstopp. 

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

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

Studien har drivits av Center for Resuscitation Science vid Karolinska Institutet (”Hjärtstopp 

centrum”. 
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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 

 

 

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. 
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