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Ny Life Science-kund till Prevas  

QuickCool väljer Prevas till sin mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av 
deras QuickCool® System. Prevas lokala närhet, tekniska kompetens och erfarenhet av att 
utveckla medicintekniska produkter var avgörande när man valde ny samarbetspartner.  

Prevas kommer att spela en central roll i QuickCools fortsatta utvecklingsarbete. En första uppgift blir att 
optimera, validera och verifiera mjukvaran till QuickCool® System inför CE-märkning och lansering av den 
nya produkten. Därefter kommer Prevas att hjälpa till med underhållstjänster och vidareutveckling av deras 
framtida lösningar.     

- Vi har gjort ett medvetet val att byta mjukvaruleverantör inför slutfasen av vårt utvecklingsprojekt, säger 
Fredrik Radencrantz VD på QuickCool. Vårt beslut känns rätt både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv. De kortsiktiga fördelarna är flera, bl.a. det faktum att Prevas projektteam kommer att sitta 
tillsammans med vår egen personal, vilket känns både praktiskt och mer effektivt. Det kommer att 
underlätta de mjukvaruändringar som vi har planerat samt effektivisera vårt viktiga validerings- och 
verifieringsarbete. Det finns många synergivinster. Då vi även har valt Prevas som leverantör av 
underhållstjänster samt vidareutveckling av våra framtida system och lösningar, känns det även som en 
bra långsiktig lösning.  

- Vi är mycket glada över att QuickCool valt oss som sin framtida samarbetspartner inom 
produktutveckling. Vi jobbar alltid i ett nära samarbete med våra kunder och via vårt Life Science-
erbjudande kan vi även leverera ytterligare kompetenser inom inbyggda system och QA till QuickCool. 
Prevas har mer än 30 års erfarenhet av att balansera ny och beprövad teknik när det gäller att på ett 
effektivt sätt skapa innovativa produkter, säger Patrick Buschow regionchef på Prevas.   
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Om Prevas 
Prevas är partner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta 
produkter och smarta fabriker. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & 
automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är 
huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, 
energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är 
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.  
 
Om QuickCool  
QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut 
hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt 
patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted 
Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. 
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i 
näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda 
patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer 
information, vänligen se www.quickcool.se. 


