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PolarCool AB (publ) uppdaterar om utvecklingen kring samarbetet med 

Nisus Medical Ltd i Storbritannien och Irland 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende 

marknadsetablering i Storbritannien och Irland.  

Nisus Medical Ltd specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera 

innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland.   

Nisus Medical Ltd, representerande PolarCool AB (publ) som introducerar PolarCap® 

System i Storbritannien och Irland, fortsätter att göra betydande framsteg mot att inleda 

produktutvärdering inom Rugby Football Union, landslag och regionala klubbar. Sedan 

samarbetet inleddes har Nisus Medical ökat medvetenheten om PolarCap® System, om 

hjärnskakningsrehabilitering samt nätverkat med många av de viktigaste aktörerna på 

marknaden- från idrottsforskare, ledande sjukgymnaster och medicinska konsulter inom 

hjärntrauma, till chefer, medicinska direktörer och lagtränare och coacher. Nisus Medical och 

PolarCool är övertygade om att nästa fas i introduktionen på marknaden kommer att bli 

fullskaliga utvärderingar under 2019 med det primära målet att replikera de positiva resultaten 

och erfarenheterna från den banbrytande pilotstudien med Svenska Hockeyligan (SHL).  

För att bana väg för ytterligare etablering med PolarCap® System- efter framgångsrika 

utvärderingar inom Rugby Football Union- har Nisus Medical nätverkat med och inlett dialog 

med intressenter i Premier League och Championship Football, FA, UEFA, Formula 1, Rugby 

League samt inom basket och ridsport.  

Följ Nisus Medicals väg framåt med PolarCap® via LinkedIn och Twitter 

(www.twitter.com/nisusmedical) samt via hemsidan (www.nisusmedical.com). 

 

För mer information  

Iman Ziai – VD   

+46 - 733 -99 23 17     

E-post: iman.ziai@polarcool.se 

 

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 

produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och 

upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på 

Spotlight Stock Market.  

 

Om Nisus                                                                                                                              

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella 

tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish 

Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa 

medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik. 

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt 

team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, 

http://www.twitter.com/nisusmedical
http://www.nisusmedical.com/


Pressmeddelande 27 juni 2019 

PolarCool AB (publ) | Medicon Village, Scheelevägen 2, SE-223 81 Lund, Sweden |info@polarcool.se 
www.polarcool.se | Org nr: 559095-6784 | VAT Nr: SE559095678401 

som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, 

ICU Medical och Pfizer.  


