
 

 

 
IRRAS meddelar ledningsförändringar och nyckelrekryteringar till 
ledande befattningar inom Regulatory Affairs och produktlinjen 
Hummingbird  

 
 

Stockholm, 13 september 2019 – IRRAS AB, ett globalt vårdteknologibolag i kommersiellt skede 
med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurokritisk vård, meddelar idag att Vinny 
Podichetty VP, Clinical, Regulatory Affairs & Quality har lämnat sin roll av personliga skäl samt att 
bolaget tillsatt två nyckelrekryteringar för att driva IRRAS fortsatta tillväxt.  

Niloufa Insanally, Ph.D. tillträder som chef för Regulatory Affairs. Niloufa Insanally har mer än 15 
års erfarenhet från medicinteknik, läkemedel och biotech med omfattande specialistkunskap i 
både de amerikanska och internationella regulatoriska godkännandeprocesserna. Hon har en fil. 
kand. från University of Toronto, Kanada, och en Ph.D. från University of North London, 
Storbritannien.  

Dave Asbury har utsetts till chef för Project Engineering, och kommer att leda produktutvecklingen 
av bolagets produktlinje Hummingbird för övervakning av intrakraniellt tryck (ICP). Dave Asbury 
var tidigare chef för FoU på InnerSpace Neuro Solutions där han hade en viktig roll i den tidiga 
utformningen och utvecklingen av Hummingbirds ICP-produkter. Efter IRRAS förvärv av 
Hummingbirds ICP-produkter tidigare i år kommer Dave nu att leda integrationen av de nya 
Hummingbird-produkterna in i IRRAS befintliga produktportfölj. Dave har drygt 15 års erfarenhet 
av att utveckla ny teknik för tillverkare av medicintekniska produkter och har en fil. kand. i 
premedicinsk bioteknik från University of California, San Diego.  

 
Om IRRAS 
 

IRRAS AB 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, samt kontor i München, Tyskland och i San 
Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com. 

http://irras.com/


IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certified 
Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 
576 90. 
 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
USA 
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D. 
VD och koncernchef 
ir@irras.com  
 
Europa 
Sabina Berlin 
CFO 
+46 73 951 95 02 
sabina.berlin@irras.com 
 
 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 
september 2019 kl. 13.45 (CET). 

 


