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PolarCool AB (publ) sluter avtal med handbollslandslaget 

 

PolarCool AB (publ) försätter etableringen inom svensk handboll där nästa lag att använda 

produkten PolarCap® System är handbollslandslaget. Användandet är subventionerat men bolaget 

ser detta som ett starkt signalvärde för produkten i och med att den medicinska acceptansen gällande 

kylbehandling försätter stärkas.  

 

Herrlandslagets läkare, Daniel Jerrhag kommenterar;  

 

- Som medicinsk ansvarig känns det bra att vi nu ges möjlighet att lindra de negativa 

skadeeffekterna vid hjärnskakningar. Jag har själv på nära håll kunna se vad långvarig 

frånvaro pga. hjärnskakningar innebär för den drabbade och jag har länge önskat att det 

funnits sätt att behandla denna skada. Att behandla med PolarCap® System, vars positiva 

effekter är vetenskapligt bekräftade, blir nu en del av våra rutiner kring hanteringen av 

hjärnskakningar. 

 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar;  

 

- Att vi med detta avtal kan skydda fler atleter som har på sig den gul-blåa tröjan känns 

tillfredsställande. De medicinskt ansvariga för handbollslandslaget var tidigt tydliga med att 

de önskade tillhandahålla PolarCap® System och det är glädjande att vi kunde ro detta avtal 

i land. I och med de uppmärksammande problemen med huvudskador inom handboll är 

bolagets förhoppning att fler ska följa efter och aktivt vilja jobba med att lindra effekterna av 

huvudskador på sina spelare. Vi ser även goda möjligheter inom handboll utanför Sveriges 

gränser där flertalet av spelarna i landslaget tillhör klubbar utomlands, framför i Tyskland 

där PolarCap® System redan används av ett tyskt hockeylag. 

 

 

 

För mer information  

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)   

+46 - 738 60 57 00      

E-mail: erik.andersson@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. 


