
 
 

 
IRRAS ingår globalt partnerskap med HealthLink för att säkerställa 

global distribution av IRRAS medicintekniska produkter 
 

 

Stockholm, 3 januari 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) 
meddelar idag att bolaget har ingått ett partnersamarbete med HealthLink 
Europe & International som kommer att fungera som IRRAS globala logistik- 
och kundservicepartner. Genom partnersamarbetet säkerställs att IRRAS 
globala kundbas ges snabb och smidig tillgång till bolagets hela sortiment av 
medicintekniska produkter, med den första kommersiella produkten IRRAflow® 
i spetsen, samt till en kundservice och kundsupport av ledande industriellt 
snitt.  
 
Enligt överenskommelsen kommer HealthLInk att ansvara för 
ordermottagande, kundfakturering samt lagerhållning och leverans av IRRAS 
produkter. Med sina toppmoderna anläggningar i USA och Nederländerna 
kommer HealthLink att säkerställa att IRRAS kunder runt om i världen alltid får 
en snabb och integrerad beställning och leverans av sina produkter.  
  
“IRRAS kapacitet att leverera till behövande patienter runt om i världen har 
förstärkts dramatiskt genom vårt partnerskap med HealthLink Europe & 
International,” säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS. “Vi är 
mycket glada åt utvecklingen så här långt med vår lansering i USA, där vi har 
etablerade relationer med ett flertal neurokirurgiska kliniker som för 
närvarande utvärderar IRRAflow. Det här avtalet kommer att ytterligare 
förstärka vår förmåga att stödja dessa kunder.” 
 
Will Martin, IRRAS Chief Commercial Officer tillägger, “Genom avtalet kan 
IRRAS fokusera resurserna på produktutveckling och kommersiellt arbete 
medans HealthLink sköter logistiken och ser till att vi snabbt kan leverera våra 
produkter oavsett geografisk destination. Detta partnerskap är en spännande 
start på 2019 och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår produktportfölj.” 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

USA  

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. 

Verkställande direktör 

info@irras.com 

mailto:info@irras.com
http://irras.com/


 

Europa 

Fredrik Alpsten 

CFO och vice VD 

+46 706 67 31 06 

fredrik.alpsten@irras.com 

Om IRRAS 
IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: 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. 
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 3 januari 2019 kl. 08.00 (CET). 
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