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Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA  

Integrum har utsett Kurt Collier till Vice President Prosthetics. Kurt Collier är certifierad ortopedingenjör 

och kommer att leda stora delar av Integrums marknadsarbete i USA och ansvara för att introducera och 

skapa en stark medvetenhet om Integrums OPRA Implant System.  

 

Kurt Collier har en gedigen erfarenhet inom protesindustrin där han under de senaste 30 åren verkat och 

innehaft ledande exekutiva roller på ortopedtekniska företag såsom Freedom Innovations och Flex-Foot. 

Kurt har framgångsrikt introducerat nya avancerade ortopedtekniska produkter direkt till kliniker i USA. 

Han har också arbetat med att underlätta och påskynda tillgången till dessa genom att arbeta med olika 

patientorganisationer och forum relaterat till amputation. "Vi tror att Kurts unika egenskaper och 

erfarenhet som kliniker, utbildare och amputerad är en naturlig passform för företagets behov", säger 

Jonas Bergman, Integrum CEO. 

 

"Jag har aldrig arbetat med produkter som så signifikant förbättrar livskvaliteten för amputerade som 

Integrums OPRA Implant System. Jag är oerhört peppad och samtidigt hedrad att få möjlighet att hjälpa 

till att introducera Integrums produkter för amputerade i USA", säger Kurt Collier, Integrum Vice President 

Prosthetics.  

 

Vid världskongressen AOPA i Las Vegas den 6-9 september kommer Integrum att vara närvarande i 

utställningshallen och presentera sina produkter i USA. Som en del av det vetenskapliga programmet 

kommer Dr. Richard O'Donnell vid Institutionen för Ortopedi, University of California San Francisco att 

presentera den amerikanska erfarenheten av OPRA Implant System. Integrums grundare Dr. Rickard 

Brånemark som nu också är anställd på Institutionen för Ortopedi, University of California San Francisco 

kommer också att presentera en översikt över hans mer än 30 åriga arbete inom osseointegration under 

samma vetenskapliga program. 

 
Om Integrum AB 
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade 
proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 
20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA 
Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.  
 
För mer information, v.v. kontakta:  
Jonas Bergman, VD     
Mobil: 0704 - 18 43 38    
Email: jonas.bergman@integrum.se 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.  
 
 


