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Första Miris HMA™ såld till Belarus  
 
Kunskapen om hur viktigt tillgång till bröstmjölk är för prematura barn ökar och ett ökande 
antal mjölkbanker startas nu runt om i världen. För många länder innebär det öppnandet av 
den första mjölkbanken och prematura barn i landet får för första gången tillgång till donerad 
bröstmjölk. I slutet av 2021 inkluderas Belarus till denna skara när landet öppnar sin första 
mjölkbank. Som så många innan dem har de valt att implementera Miris HMATM i sin 
verklsamhet för att ytterliggare säkerställa kvalitén på den mjölk de levererar till sjukhusen.  
 
I slutet av 2021 planerar Belarus att öppna sin första mjölkbank. Mjölkbanken kommer att tillhandahålla 
livräddande bröstmjölk till prematura barn intagna på neonatalvårdsavdelningar. Detta blir den första 
mjölkbanken i Belarus och kommer att vara vägledandande för framtida mjölkbanker i landet. Miris är 
glada att kunna informera om att Miris HMA™ har valts som del av mjölkbankens standardutrustning. 
Miris HMA™ kommer att användas för att ge information om näringsinnehållet i bröstmjölken som 
levereras till neonatalvårdsavdelningarna och förbättra nutritionsvården för de prematura barnen. 
 
“Det är mycket glädjande att se att antalet mjölkbanker i världen ökar. Speciellt för länder som öppnar 
sin första mjölkbank kommer detta att göra stor skillnad i vården av prematura barn”, säger Camilla 
Sandberg, VD Miris. 
 
Miris har valt Bioline-BS LLC Belarus som distributör för Belarus. Biolone-BS LLC är en del av BIOLINE 
GROUP, med huvudkontor i St Petersburg och representanter i 9 olika städer som täcker hela Ryska 
federationens territorium. 
 
“Detta är det första statliga mjölkbanksprojektet för vårt land. Att öppna en bröstmjölkbank gör att 
prematura barn till mammor som inte har möjlighet att amma får tillräcklig näring från de första dagarna 
i livet och utvecklas harmoniskt. Bioline-BS (Belarus), en del av Bioline-koncernen, har fått i uppdrag att 
utrusta mjölkbanken. Bioline-BS är glada att samarbeta med Miris och uttrycker respekt och tacksamhet 
för professionell rådgivning, snabb leverans och effektivitet i arbetet. Vi ser fram emot framtida 
samarbete ”säger Olga Solovey, Foreign trade specialist, vid Bioline-BS LLC, Belarus.  
 
”Detta är vårt första projekt med Bioline och vårt första HMA som sålts till Belarus. Vi är stolta att vara 
en del av pilotprojektet för mjölkbanker i Belarus. Vart efter kunskapen om fördelarna med bröstmjölk 
för prematura barn växer i landet är vi övertygade att fler mjölkbanker kommer att öppna ”säger Camilla. 
"Bioline har arbetat nära de neonatologer som leder projektet och vi ser fram emot vårt framtida 
samarbete."  
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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. 


