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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot ett flertal lungsjukdomar som idag saknar effektiv 
behandling såsom KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av 
läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem. 
 

 

 

 

Positivt PCT-patentbesked för EcoFilter® 
 

Europapatentverket EPO har nu meddelat att PharmaLundensis PCT-ansökan 

WO2017/076835 som skyddar bolagets metod att kraftigt reducera slaskproduktion vid 

evaporeringsprocesser uppfyller samtliga krav för patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och 

industriell tillämpbarhet). Denna PCT-ansökan kan därmed ligga till grund för nationella 

patent i de flesta länder i världen. Särskilt snabbt kommer det sannolikt att gå i Europa, 

eftersom samma granskare brukar bedöma både PCT och EP-ansökningar. Patentansökan har 

tidigare även beviljats svenskt patent. PharmaLundensis patentbyrå Awapatent bedömer att 

detta kan bli ett starkt patent som andra bolag får svårt att kringgå.   

 

PharmaLundensis patentansökning för att skydda användning av evaporatorer för att isolera 

miljöskadande ämnen i sjukhusens avloppsvatten kommer att beviljas svenskt patent den 6 

mars 2018. Vi har även erhållit positiva besked för en del krav i motsvarande PCT-ansökan. I 

övrigt har Bolaget även lämnat in två patentansökningar som skyddar det fullständiga 

systemet. Dessa ansökningar har ännu inte publicerats. 

 

VD Dr Staffan Skogvall: Vårt patentskydd för EcoFilter
®
 blir allt starkare. Detta minskar 

risken för att konkurrenter tar delar av den stora marknaden för läkemedelsrening från 

avloppsvatten och ökar våra möjligheter att få in bra partners i EcoFilter
®

-projektet. Behovet 

av bra lösningar på problemet med läkemedelsutsläpp i avloppet är enormt. Jag ser med stor 

tillförsikt på EcoFilters framtid!  

 

 

 

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 80 

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se 

 

 
Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 27 februari 2018.  
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