
 

IRRAS FÖRSTÄRKER DEN AMERIKANSKA KOMMERSIELLA 

ORGANISATIONEN - ANSTÄLLER FLERA NYCKELMEDARBETARE 

 
- Fyra regionansvariga säljare för nyckelområden ska inleda försäljningen i USA 

- Senior produktchef ska samordna USA-lanseringen som är planerad till senare i år 

Stockholm, 27 september 2018 – IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) meddelar i dag 

att bolaget har förstärkt sin kommersiella organisation med nyckelmedarbetare för att främja 

försäljningen i USA av bolagets flaggskeppsprodukt, IRRAflow®. Steve Crowell, John Gessert, 

Anthony Maestas och Bryan Whalen har rekryterats till IRRAS som regionansvariga säljare. 

Dessutom har John Unser börjat på IRRAS som senior produktchef för att leda 

marknadsföringen av IRRAflow. Tillsammans har dessa personer över 60 års 

försäljningserfarenhet av kommersiella medicintekniska produkter. De har lyckats mycket bra 

med att lansera olika typer av innovativa teknologier på marknader och göra dem till 

standardbehandlingar. 

Efter rekryteringen av dessa fyra regionansvariga säljare planerar IRRAS att fortsätta att utöka 

sin säljstyrka i USA under de kommande månaderna för att möta den växande efterfrågan av 

IRRAflow och kunna vända sig till kliniker i hela landet.  

”USA är världens största marknad för medicintekniska produkter och det FDA-godkännande 

som vi nyligen fick för IRRAflow möjliggör för oss att komma in på denna viktiga marknad. 

Rekryteringen av dessa erfarna, framgångsrika säljspecialister kommer att vara en stor tillgång 

för bolaget när vi förverkligar våra planer på en USA-lansering”, säger Will Martin, Chief 

Commercial Officer på IRRAS. 

”Det är mycket spännande med möjligheterna för IRRAflow i USA, och att vi har lyckats 

rekrytera nyckelmedarbetare inom försäljning är helt avgörande för att vi ska kunna ta 

marknadsandelar”, säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
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Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. 
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Om IRRAS 

IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i 

kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar 

för hjärnkirurgi.  Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är 

förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom 

att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och 

samtidigt dränera vätska.  IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.  

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra 

ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det 

dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa 

procedurer.  IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och 

systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck. 

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har 

därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för 

medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även 

kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök 

www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är Bolagets certified 

adviser. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018 

kl. 08.00 (CET). 
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