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Pressmeddelande 2018-12-04 

 

QuickCool AB (publ) tecknar distributionsavtal för Israel 
 
QuickCool AB (publ) ("QuickCool") har undertecknat ett distributionsavtal med AMI Technologies 
Ltd. som avser den israeliska marknaden. QuickCool, som utvecklar en patenterad intranasal 
kyllösning för patienter som har drabbats av plötsligt hjärtstopp, har undertecknat sitt femte 
distributionsavtal och som avser sin åttonde marknad i ordningen. Denna gång för Israel.   
 
AMI Technologies Ltd. är en ledande distributör av medicintekniska produkter och innovativ teknik i 
Israel med över 30 års erfarenhet. AMI Technologies portfölj omfattar kompletterande produkter 
inom intensiv vård & anestesi, hjärt-och klaffkirurgi, neuroradiologisk och interventionskardiologi. 
AMI Technologies representerar ett antal välkända internationella varumärken och företag på den 
lokala marknaden. 
 
Rami Dulberg, grundare och ordförande i AMI Technologies Ltd, kommenterar:  
”AMI Technologies Ltd har en ledande position inom samtliga kärnområden och medicinska 
produkter på marknaden. Denna framträdande marknadsposition bygger på vårt företags tydliga och 
fokuserade affärsstrategi, breda och unika produktportfölj, samt vår höga yrkesmässiga kompetens 
och vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar vår organisation. QuickCool® SYSTEM är en 
mycket lovande och passande produkt i vår produktportfölj som innefattar flera banbrytande och 
innovativa produkter.” 
 
”Vi har funnit den mest optimala partnern för att representera QuickCool i Israel", säger Fredrik 
Radencrantz, VD på QuickCool. "Det senaste året har vi varit i kontakt med 5-6 potentiella 
distributörer i Israel. Efter att ha träffat Rami och AMI Technologies var det enkelt att välja.  
Vi kommer att gynnas av deras långa erfarenhet, kompletterande produktportfölj och deras 
väletablerade organisation inom försäljning, utbildning och eftermarknadsstöd."  
 
AMI Technologies Ltd   
AMI Technologies Ltd. är en ledande distributör av medicintekniska produkter och innovativ teknik i 
Israel. Företaget grundades av Rami Dulberg år 1986, och har arbetat med medicintekniska 
produkter i mer än 30 år. AMI Technologies portfölj omfattar produkter inom intensiv vård & 
anestesi, hjärt-och klaffkirurgi, neuroradiologisk och interventionskardiologi. AMI Technologies 
representerar ett antal välkända internationella varumärken och företag på den lokala marknaden. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Radencrantz, VD 
Telefon: 046-286 38 40 
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se 
 

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04 december 2018. 

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. QuickCool® 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 medvetna och 

sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer 

information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 
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