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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel mot den svåra lungsjukdomen KOL, baserade på en 
ny verkningsmekanism. PharmaLundensis har vidareutvecklat en klassisk kvicksilverbindare, joderat aktivt kol, och anpassat 

den för medicinskt bruk. Substansen har varumärkesskyddats som IodoCarb® och behandlingskonceptet har patentsökts. 

 

 

 

PharmaLundensis: Fyra nya patentansökningar inlämnade 
 
Igår lämnade PharmaLundensis in fyra nya patentansökningar till patentmyndigheterna, varav en 
PCT-ansökan och tre till svenska Patent- och Registreringsverket.  
 
Den första ansökan är en uppföljning på den nya indikationen för IodoCarb® som bolaget 
informerade om i senaste bokslutskommunikén. Som meddelades då fick den ansökan en i huvudsak 
positiv granskningsrapport från Patent- och Registreringsverket. Ansökan följs nu upp med en 
internationell PCT-ansökan, som i senare skede ger möjlighet att söka patent i valfria länder i världen. 
 
Den andra ansökan berör ytterligare en möjlig ny indikation för användning av IodoCarb® (det vill 
säga totalt KOL + två nya indikationer). Även detta är en sjukdom, som drabbar många människor 
svårt. Ofta är det de mest högproduktiva personerna i aktiv ålder som drabbas, vilket kostar 
samhället mycket pengar. PharmaLundensis har blivit varse att jodkol kan vara gynnsamt för dessa 
personer, genom att några individer som på eget initiativ provat industriellt jodkol har upplevt klara 
förbättringar. Denna ansökan lämnades in till svenska Patent- och Registreringsverket. 
 
De sista två ansökningarna, som även de inlämnades till svenska Patent- och Registreringsverket, har 
potential att ge ytterligare skydd för PharmaLundensis behandlingskoncept, främst genom att 
blockera vägar för möjliga konkurrenter.  
 
Patentansökningarna har skrivits av erfarna och professionella patentkonsulter på en 
välrenommerad patentfirma. De har bedömt att möjligheterna att patentskydda de aktuella 
områdena är goda. 
 
Utöver dessa ansökningar har PharmaLundensis sedan tidigare gjort en ansökan avseende sitt 
huvudpatent, som skyddar användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och astma. Denna 
ansökan har fått positivt besked både av svenska och internationella patentverket, och befinner sig 
nu i nationell fas i EU, USA, Japan, Kina, Indien och Ryssland. 
 
PharmaLundensis VD Staffan Skogvall säger: - De nya patentansökningarna har förutsättningar för att 
dramatiskt förstärka PharmaLundensis patentskydd. Under förutsättning av att de nya ansökningarna 
godkänns bedömer jag risken för att någon konkurrent på ett enkelt sätt skall kunna kringgå eller 
bryta igenom vårt patentskydd som minimal. 
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