
 

IRRAS meddelar förändringar i ledningsgruppen  

 
Stockholm den 18 juni 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett 
medicintekniskt bolag i kommersiell fas med en omfattande portfölj av innovativa produkter 
för neurokritisk vård, meddelar idag att bolagets CFO Fredrik Alpsten kommer att lämna 
IRRAS för en annan möjlighet utanför bolaget. Fredrik Alpsten kommer att vara kvar på 
IRRAS fram till den 31 juli och fortsätta vara tillgänglig för att säkerställa en smidig 
ansvarsövergång. 
 
Därutöver kommer Lance Boling, VP Product Development, gå tillbaka till att vara konsult 
åt bolaget, en roll han hade från år 2013 och fram till dess att han gick in i IRRAS 
ledningsgrupp 2017.  
 
Från och med den 24 juni 2019 kommer IRRAS tidigare struktur, med både en exekutiv 
ledningsgrupp och en utökad ledningsgrupp, ersättas av en enda ledningsgrupp bestående 
av följande personer:  
 
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.  VD och koncernchef  

Sabina Berlin      CFO  

Will Martin      Chief Commercial Officer 

Adam Sampson    Vice President, Product Excellence 

Vinny Podichetty    Vice President, Clinical, Reg. Affairs & Quality  

Kellie Fontes     Senior Director, Human Capital 

Sabina Berlin har befordrats till CFO på IRRAS. Hon har varit i bolaget sedan 2014 och var 
tidigare VP Finance och vice CFO. VD Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., kommer att ta 
över ansvar för investerarrelationer. Adam SamPson, VP Product Excellence, tar över 
ansvaret för IRRAS produktutveckling. Därtill kommer den tidigare chefen för forskning och 
utveckling på nyligen förvärvade InnerSpace Neuro Solutions, David Asbury, att börja som 
en resurs inom FoU på IRRAS. 

"Styrelsen och jag vill tacka Fredrik och Lance för deras gedigna arbete under de senaste 
åren. Sedan de började hos oss har IRRAS gått från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt 
noterat bolag med en omfattande produktportfölj för neurokritisk vård. Både Fredrik och 
Lance har spelat viktiga roller i denna process och har bidragit väsentligt till våra framsteg", 
säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD och koncernchef för IRRAS. 

http://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 neurokritisk vård.  

Företagets ledande produkt IRRAflow® är världens första ”spolande ventrikulära dränage” 
Dess unika mekanismer 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-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare 
(tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att anpassa behandlingen utifrån 
önskat tryck. IRRAS har dessutom ett antal ytterligare neurokritisk produkter som är 
kommersiellt tillgängliga i USA, inklusive Hummingbirds intrakraniella 
tryckmätningssystem.  

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. Utöver IRRAflow har IRRAS 
också flera andra innovativa produkter för neurokritisk vård lanserade i USA. 

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 och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 

USA 
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. 
VD och koncernchef 
info@irras.com  
Europa 
Sabina Berlin 
CFO 
sabina.berlin@irras.com 
 
Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 08.00 (CET). 

http://www.irras.com/
http://www.irras.com/

