
 

 

IRRAS meddelar lansering i USA av Hummingbird-produkterna för 
neurointensivvård  

Stockholm, 16 december 2019 – IRRAS, ett globalt vårdteknologiföretag med en omfattande 
portfölj av innovativa produkter för neurointensivvård meddelar idag lanseringen av sin 
produktfamilj Hummingbird® ICP Monitoring i USA.  

Dessa produkter, som förvärvades av IRRAS i maj 2019, involverar hjärnbensskruvar med en 
eller flera ingångar, parenkymal mätning av intrakraniellt tryck och ett operationskit som 
används vid ingrepp i hjärnan. Produkterna i Hummingbird-familjen hjälper läkarna att 
diagnostisera och hantera intrakraniellt tryck hos patienter med en traumatisk hjärnskada, en 
subaraknoidal blödning och/eller stroke. Produktlinjen Hummingbird ICP Monitoring är 
utformad för att vara korrekt, tillförlitlig och lätt att använda för att tillgodose både sjukhusets 
och patientens behov. 

 

”Lanseringen av produktlinjen Hummingbird fördjupar vårt fortsatta arbete med att leverera 
innovativ teknik och förbättrade medicinska behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. Det 
är känt att ett förhöjt intrakraniellt tryck vid en traumatisk hjärnskada kan ge allvarliga 
komplikationer och även leda till döden. Vår produktlinje Hummingbird ger läkarna betydligt 
bättre möjligheter att hantera intrakraniellt tryck, vilket leder till bättre behandlingsresultat,” 
säger Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD och koncernchef.  

”Multimodal monitorering ger ett stort värde och erbjuder många alternativ vid behandling av 
patienter med traumatiska hjärnskador. Hummingbirdsystemets förmåga att dränera vätska, 
mäta trycket och erbjuda ytterligare ingångar i en och samma skruv ger oss både en unik och 
förenklad metod för att vägleda oss i hanteringen av de patienter som är i störst behov av vård 



på neurointensivvårdsavdelningen,” säger dr Andrew Carlson, lektor i neurokirurgi vid 
University of New Mexico.  

”När vi nu lägger produktfamiljen Hummingbird ICP till vår ledande kommersiella produkt, 
IRRAflow®, kan IRRAS erbjuda den mest avancerade produktportföljen till 
neurointensivvårdsavdelningarna. Hela vägen från diagnos av traumatisk hjärnskada till 
nödvändig dränering som får bort blod och minskar alltför högt tryck tillför Hummingbird och 
IRRAflow välbehövliga innovationer till hela spektrumet av neurokritisk vård,” säger Will Martin, 
CCO på IRRAS.  

Läkare eller sjukhus i USA som är intresserade av att lära sig mer om IRRAS produkter eller 
Hummingbird ICP Monitoring kan kontakta sin lokala IRRAS-säljare eller info@irras.com för 
mer information. IRRAS team av direktsäljare finns tillgängliga för att erbjuda support, 
utbildning och certifiering av bolagets fullständiga produktfamilj, inklusive Hummingbird och 
IRRAflow. 

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, men har även kontor i München, Tyskland 
samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.  
 
IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). 
Certifierad 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. 
President and CEO 
ir@irras.com   
 
Europa 
Sabina Berlin 
CFO 
073-951 95 02 
sabina.berlin@irras.com 
 
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 
december 2019 kl. 08.00 (CET). 


