
 

 
IRRAS har erhållit godkännande av nytt patent för basteknologin för 
IRRAflow®  
 
Stockholm den 1 augusti 2019 – IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS), ett globalt 
vårdteknologibolag med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurokritisk vård, 
meddelar idag godkännande av det amerikanska patentet nr 10.293.105 för den ”Fluid Exchange 
Catheter System”-teknologi på vilket bolagets ledande IRRAflow-teknologi är baserad.  
 
Patentet inkluderar både system- och metodkrav för utforming av flödesutbyte med en kateter som 
använder aspiration och irrigation och ett synkroniserat  mönster av negativt och positivt tryck för 
att avlägsna blockering i aspirationskatetern. Patentet är en del av en familj av patent och 
patentansökningar som skyddar flödesplatformen i IRRAflow-systemet. Dessa patent inkluderar 
det amerikanska patentet nr 8.398.581, godkänt den 19 mars 2013, samt det amerikanska 
patentet nr 9.623.177, godkänt den 18 april 2017. IRRAS har nu mer än 45 globala patent och 
patentansökningar för olika typer av innovativa nevrokritiska produkter. 
 
”Vi är nöjda att förstärka vår patentportfölj genom addering av vårt tredje amerikanska patent för 
IRRAflow. Vår växande patentportfölj skyddar och supporterar vår kommersialisering i USA vilket 
vi tror erbjuder den mest innovativa lösningen inom neurokritisk vård”, säger Will Martin, Chief 
Commercial Officer på IRRAS. ”Vi ser fram emot att göra ytterligare framsteg med våra produkter 
på den amerikanska marknaden under resten av 2019”. 

 

Om IRRAS 

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på 
leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS 
designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och 
minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med 
nuvarande behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. IRRAS marknadsför och säljer sina 
produkter globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i 
Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.  
 
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.  
 
 

 
 

http://irras.com/


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 
 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 
2019 kl. 08.00 (CET). 

 


