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INVISIOs headset används i helikopterstunts i 
Mission: Impossible – Fallout  
 
I den senaste Mission: Impossible-filmen utförde Tom Cruise sina stuntscener 
med helikopter utrustad med ett headset från INVISIO. Syftet var att kunna 
säkerställa kommunikationen under högljudda och kritiska situationer. 
 
INVISIOs utrustning valdes av kommunikations- och säkerhetsskäl. Att flyga en 
helikopter kräver stor färdighet där varje utrustningsdel måste vara noggrant utvald och 
testad. I högljudda miljöer är den övergripande säkerheten hos utövaren särskilt viktig.  
 
"Det är väl känt att Tom Cruise gör sina filmstunts själv. Vi är glada och stolta över att 
ha kunnat hjälpa honom och filmteamet under de avancerade stuntinspelningarna i 
Mission: Impossible – Fallout”, säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO 
Communications. 
 
Den dubbelt Oscars-prisbelönade ljudteknikern Chris Munro, ansvarade för ljudet i 
Mission: Impossible – Fallout: 
 
"INVISIO var oerhört hjälpsamma under inspelningen av M:I 6. Med hjälp av en 
anpassad version av deras militära headset, som är baserat på käkbensteknik, kunde vi 
filma alla Tom Cruises helikoptersekvenser utan synligt headset, och dessutom kunde 
alla HALO fallskärmuthopp (high altitude – low opening) utföras säkert. Det gjorde det 
även möjligt för mig att spela in dialogen inne i helikoptrarna under fritt fall-scenerna 
från hög höjd”, säger Chris Munro. 
 
Video – Bakom kulisserna 
I videon från bakom kulisserna kan man se Tom Cruise bära INVISIO-utrustningen under 
stuntinspelningarna av Mission: Impossible – Fallout: 
https://www.youtube.com/watch?v=Um0aZKbpe1Y   
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Højgård Hansen, CEO, INVISIO Communications 
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com 
 
Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications  
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com  
 
 
Om INVISIO Communications AB (publ) 
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 
och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 
specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, 
materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i 
Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är 
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
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