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Lund, 2017-10-05 

Bäste Aktieägare, 

September månad präglades av förberedelser inför kommande tredjeparts testningar och 

granskningar under vintern samt fortsatt optimering av vår mjukvara. Det är otroliga mängder 

dokumentation som skall vara på plats inom den medicintekniska världen för att uppfylla samtliga 

krav och möta standarder. Vi arbetar i enlighet med vår uppsatta tidsplan. 

Vår nya, uppdaterade hemsida är aktiverad. Här kan du bland annat läsa mer om vår historia, 

Styrelse, och unika lösning. Videon och övrigt marknadsmaterial kommer att förfinas under hösten. 

Vi kommer även att presentera en sammanställning av våra genomförda kliniska studier och övrigt 

vetenskapligt material på ett sätt som gör det lättare att läsa och förstå. Vi vill förmedla en enkel, 

ren, rak och lättförståelig hemsida – såsom en spegelbild av vår lösning.  

Kika gärna in på vår nya hemsida: http://www.quickcool.se/ 

En stor händelse för oss var vårt deltagande i ett symposium som heter Post Cardiac Arrest Care i 

Lund. Totalt deltog 180–200 personer från ett 15-tal länder i symposiet tillsammans med några av de 

främsta forskarna och läkarna inom området. QuickCool var Silver sponsor och deltog med ett eget 

bås. Vi passade på att förevisa vår kylenhet för läkarkåren för första gången.  Vi uppskattade den 

positiva responsen och de frågor som ställdes om vår lösning.  

 

 

Läs gärna mer om the 4th International Symposium on Post Cardiac Arrest Care på: 

https://www.mkon.nu/postcare 

http://www.quickcool.se/
https://www.mkon.nu/postcare
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I slutet av september så deltog vi i Aktiespararnas Aktiedag i Malmö. Aktiedagen besöktes av ett 20-

tal företag och ca 150 besökare samt ett större antal via webben. Tillsammans med 7 andra företag 

ställde vi ut. Även denna gång passade vi på att förevisa vår kylenhet och vår unika lösning. 

Du kan läsa mer om Aktiedagen på:  

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-0 

och Du kan ta del av vår QuickCool presentation på youtube: 

https://youtu.be/C6-XlCRo37Y 

 

På bolagets hemsida kan du även hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande 

frågor och QuickCool och vår produkt. 

Hör gärna av dig direkt till mig om Du har ytterligare frågor eller vill besöka vårt kontor för en kopp 

kaffe och ett personligt möte. 

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik 

Fredrik Radencrantz 
CEO 

 

QuickCool AB 
Ideon Science Park 
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden 
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se  
Mobile +46 (0)73 834 1188 
 

 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi 

(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The 

QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för 

hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att 

kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och 

oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet 

på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 
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