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Göteborg den 20 januari, 2023 

 
Hon syr kärlgrafter i La Ciotat 
 

I sitt arbete som sömmerska på Getinges produktionsanläggning i den franska staden La 
Ciotat räknar Aurélia Lungu inte hur många kärlgrafter hon syr per dag. Hon räknar istället 
antalet patientbehandlingar hon är med och möjliggör. 

I åtta år har Aurélia Lungu varit sömmerska på Getinge i La Ciotat, Frankrike. Hon är en del av 
teamet som tillverkar högkvalitativa kärlgrafter och patcher för behandling av aortasjukdomar och 
perifera kärlsjukdomar. 

– Det börjar med en rulle tråd och avslutas med en högkvalitativ medicinteknisk produkt, en 
krälgraft som används vid behandling av hundratals patienter dagligen. Det är så jag sammanfattar 
mina dagar; genom att tänka på hur många potentiella patienter varje nyskapad lösning kan nå, 
säger Aurélia. 

Det finns många viktiga steg på vägen innan tråden förvandlas till en kärlgraft och Aurélias del är 
sömnaden. Som senior sömmerska både syr hon själv och samordnar ett team i 
sömnadsverkstaden som arbetar utifrån en produktionsplan. 

– Precis som många andra delar av produktionen utför vi vårt arbete i ett renrum. Det är en strikt 
och kontrollerad miljö där vi bär full mundering av skyddskläder. Vi syr ihop olika delar av 
kärlgrafter i polyster för att tillverka speciella kärlgrafter för kirurger. Det är ett detaljerat hantverk 
där man måste vara mycket noggrann. 

Sedan produktionsanläggningen ökade kapaciteten för att bättre kunna möta de globala 
efterfrågningarna på lösningarna har det blivit alltmer att göra för Aurélia och hennes kollegor. Det 
välkomnar de dock eftersom lösningarna kommer att nå fler patienter i nöd. 

– På Getinge har vi alltid vårt varumärkeslöfte ”Passion for Life” nära hjärtat och det är jag glad 
över att få vara en del av. Jag älskar mitt jobb och det faktum att jag är med och förbättrar 
människors hälsa tar definitivt allt till en helt annan nivå. Det får mig att känna att jag bidrar till 
något verkligt meningsfullt. 

Upptäck Getinges kärlgrafter >> 

Hitta karriärmöjligheter hos Getinge >> 

https://www.getinge.com/int/products-and-solutions/cardiovascular-procedures/?cat36395=4453%20-%20block-36395
https://www.getinge.com/int/company/careers/
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För mer information, kontakta: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com 

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus 

och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har utvecklats för att förbättra kliniska resultat och optimera 

arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, sterilisering 

samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och produkterna säljs i mer än 135 länder. 
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