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Miris HMA Golden Standard på Mjölkbanker i Polen 
 
I den senaste upplagan av ”Miris Interviews” berättar Dr Aleksandra Wesolowska om hur 
mammor i Polen startade initiativet ”For Life” som gjorde det möjligt att bygga ut Polens 
nätverk av mjölkbanker och om hur Miris HMATM spelar en viktigt roll i operationen av dessa 
mjölkbanker.  
 
Dr Aleksandra Wesolowska är neonatolog och ledare för “Laboratory of Human Milk and Lactation 
Research” samt chef för Mjölk Banken vid The Holy Family Hospital i Warsawa. Hon är också president 
för Human Milk Bank Foundation of Poland och styrelsemedlem för den Europeiska Mjölkbanks 
associationen (EMBA) och en förespråkare för behovet av bröstmjölksanalys på mjölkbanker 
 
“Almost all the human milk banks in Poland are equipped with a Miris human milk analyzer. It is a golden 
standard within Poland to assess the nutritional value for each pool of donor milk…..It is especially 
important for assessing the nutritional value of milk intended for preterm infants.” Säger Dr Wesolowska  
 
I senaste numret av Miris InterviewsTM berättar Dr Wesolowska mer om ”For Life” initiativet och om hur 
mjölkbankerna är uppbyggda i Polen samt hur Miris HMATM är ”golden standard” för mjölkbankerna i 
landet. 
 
“Polen har gjort ett jättejobb de sista åren med att öka tillgången till donerad bröstmjölk för prematura 
barn” säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris, ” Över 3 000 barn i Polen fick donerad mjölk som 
analyserats med Miris HMA förra året. Det innebär över 3 000 barn vars näringsintag säkerställts, och 
därmed framtidsutsikter ökat, med hjälp av Miris HMA. Detta är något vi kan vara riktigt stolta över ”  
 
Intervjun med Dr Wesolowska finns tillgänglig på Miris hemsida 
https://www.mirissolutions.com/watch-miris-interviews 
 
 
 
För ytterligare information: 
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com 
 
Om Miris  
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av 
humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris 
vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 
erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). 
Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris 
Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 
 


