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Göteborg den 10 mars, 2023 

 
Så utvecklas Getinges kärlgrafter som hjälper patienter 
världen över 
Florence Loiselet leder det interna FoU-teamet som arbetar med utveckling av Getinges 
kärlgrafter av polyester. Kärlgrafterna används av hälso- och sjukvårdspersonal för 
behandling av aortasjukdomar och perifera kärlsjukdomar världen över. 

På Getinges produktionsanläggning i La Ciotat i Frankrike är man stolta över att kunna stötta den 
ökade globala efterfrågan på högkvalitativa kärlgrafter och patcher för behandling av 
aortasjukdomar och perifera kärlsjukdomar. 

Bakom dagens välanvända produkter ligger mer än 50 års teknisk och klinisk erfarenhet av 
kärlgrafter och ett starkt engagemang för att tillgodose behoven inom kirurgi med lösningar som 
bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård. 

”Genom att tillämpa EcoDesign minskar vi våra produkters miljöpåverkan under hela deras 
livscykel. Samtidigt är våra kärlgrafter kliniskt beprövade och avsedda för implantation i 
människokroppen under lång tid. Detta gör att materialen vi kan använda i våra produkter är 
begränsade. Med det i åtanke gör vi vårt bästa när det gäller förpackning och återvinning, och 
väljer material och processer som gynnar både miljön och våra kunder”, säger Florence Loiselet, 
Director R&D and Engineering för kärlgrafter på Getinge. 

Getinge var först av medtechbolaget att utveckla en antimikrobiell graft och lansera den på globala 
marknader utanför USA.  

”När vi släppte Intergard Silver 1999 var det ett direkt svar på hälso- och sjukvårdens behov att 
skydda graften mot bakteriekolonisering. Det var faktiskt den första antimikrobiella graften i 
världen.” 

På senare tid har Cardioroot utvecklats, som noggrant efterliknar den naturliga anatomin hos 
aortaroten. Denna kärlgraft används vid rekonstruktion av aortaroten och har en allt mer ökad 
acceptans hos hjärt- och thoraxkirurger. 

Florence leder ett helt internt team som ansvarar för FoU, konstruktion och validering av Getinges 
kärlgrafter och säkerställer att teamets arbete utförs på vetenskapliga grunder. Teamet förlitar sig 
alltid på insikter som förvärvats via data och följer de senaste tekniktrenderna. Dessutom utforskar 
de innovativa idéer, som till exempel aktiva ämnen och beläggningar. 
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”I slutändan handlar det om att tillhandahålla bästa möjliga och säkraste lösningar för patienter. 
Jag har varit med under operationer för att se hur implantationen av våra produkter går till. Det är 
dessa speciella ögonblick som påminner mig om varför FoU är min passion. Vi skapar något 
fantastiskt tillsammans. För mig är det motiverande att gå till jobbet varje morgon och veta att 
dessa lösningar räddar livet på hundratals patienter varje dag.” 

Florence och FoU-teamet har i nuläget fullt upp med att möta deadlinen för övergångsperioden i 
MDR (Medical Device Regulation) för att få europeiska MDR-certifieringar för produkter och 
kvalitetsledningssystem (QMS).  

”Vi gör stora framsteg och har redan erhållit EU:s MDR-certifikat för Intergard. Det är en 
spännande resa under vilken vi ständigt förbättrar våra kunskaper. Det är något jag tycker om att 
göra.” 

Kulturen i La Ciotat-produktionsanläggningen kännetecknas bland annat av en fantastisk laganda 
för samarbete, inte bara inom organisationen, utan även bland kunder och partners.  

”Jag är stolt över det faktum att vi samarbetar som ett enda stort team, där alla är 
superengagerade. Människor är nyckeln till framgång. Det är otroligt att se det värde vi skapar när 
vi arbetar tillsammans och strävar efter goda patientutfall och en mer hållbar hälso- och sjukvård.” 

Upptäck Getinges vaskulära transplantat >> 

Hitta karriärmöjligheter hos Getinge >> 

 

NB! Var vänlig kontakta Getinges lokala säljrepresentant om du har frågor om tillgängligheten på 
marknaden för produkter som anges i denna text. 

 

 
Kontakt: 

Anna Appelqvist, 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. 

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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