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PolarCool AB (publ) Nya mycket starka signifikanta resultat för PolarCap® 
System  

 

Kompletterande ishockeydata som stärker evidens för PolarCap® System har idag 
presenterats vid Svensk Ishockeymedicinsk förenings (SvIMF) möte, med anledning av att 
nya resultat inrapporterats från kontrollgruppen, d.v.s. de klubbar som ej kylbehandlat sina 
spelare. En vetenskaplig publikation är även inlämnad rörande den kliniska studien, vilken 
kommer att utgöra en central tillgång för bolaget vid den internationella lanseringen av 
produkten.  

Professor Niklas Marklund har presenterat resultatet av de senaste fyra årens användning av 
PolarCap® System som kontrollerad, selektiv kylbehandling vid hjärnskakning hos 
ishockeyspelare. Förra säsongen tillkom 48 fall varav 33 hade kylbehandlats. Sammanlagt 
ingick 129 fall varav 62 där kylbehandling gjordes. Skillnaden i tid till återkomst i spel s.k. 
Return To Play, 9 dagar för kylda spelare respektive 13 dagar för icke kylda, har bekräftats 
och är höggradigt signifikant (p< 0.0001).  

Frapperande är också att andelen spelare som varit borta från spel i mer än tre veckor i 
gruppen som ej behandlat är 28 procent, medan motsvarande andel bland spelare som 
kylbehandlats endast är 8 procent. Även dessa data är höggradigt signifikanta (p = 0.003). 
Vidare har även studier från andra länder tillkommit som stärker evidensen för kylning vid 
hjärnskakning.  

Presentationen utmynnade i ett konstaterande att kylbehandling är en säker och effektiv 
metod för akutbehandling av ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning. 

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar: 

– Vi konstaterar att de nya resultaten ytterligare stärker evidensen för vår 
produkt PolarCap® System och visar att kylning som akutbehandling av spelare 
som drabbats av hjärnskakning är både säker och effektiv. Detta är naturligtvis 
mycket glädjande, dels för vårt fortsatta arbete med att hjälpa spelare och 
klubbar att minska skador och påskynda rehabiliteringen för de spelare som 
drabbas, dels för att vi nu har fått ännu tyngre argument för vår produkt när vi 
fortsätter bearbeta marknaden.  

 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september.  
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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.  

 


