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PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot 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. 
 

 
EcoFilter ger fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten  

 

PharmaLundensis har genomfört realistiska tester med EcoFilter systemet för att 

klargöra förmågan att ta bort antibiotika från avloppsvatten innehållande både 

urin och avföring. Utvärderingen har nu visat att EcoFilter ger en fullständig (> 

99 %) eliminering av samtliga testade antibiotika
*
.  I testet ingick både 

antibiotika mot bakterier (Ciprofloxacine, Imipenem, Vancomycin, 

Metronidazol, Tetracyclin, Penicillin V) och mot svampinfektion (Amphotericin 

B). 

 

VD Dr Staffan Skogvall: Det gläder mig att tester nu visar att EcoFilter ger en 

fullständig rening av antibiotika under realistiska förhållanden! Därmed öppnas 

vägen för att använda systemet i praktisk sjukvård. Av speciellt intresse är att vi 

i dessa tester använt antibiotika med mycket bred verkan, sådana som används 

på sjukhusens intensivvårdsavdelningar när man behandlar mycket allvarligt 

sjuka patienter. EcoFilter har nu befunnits kunna fullständigt rena bort även 

dessa bredspektrumantibiotika. Vi bedömer att sjukvården bör ha ett speciellt 

intresse av att förhindra utsläpp av dessa viktiga läkemedel för att förebygga 

resistensutveckling. 

* EcoFilters renande funktion har utvärderas genom en biologisk ”bioassay”. Denna anlys går 

till enligt följande: Man placerar en liten testlapp med antibiotika i mitten av en odlingsskål 

vars yta är täckt av levande bakterier (E. Coli) eller svamp (Saccharomyces). Då antibiotika 

diffunderar från lappen ut mot kanterna dödar den bakterier och svamp i omgivningen. Ju 

högre halt antibiotika det finns i lappen, desto större diameter på ringen med döda bakterier 

och svampar runt testlappen blir det. I försöken impregnerades lappen med fyra lösningar: 1. 

Kontroll med fysiologisk saltlösning, 2. Avloppsvatten före rening, 3. Avloppsvatten som 

renats genom EcoFilter, tidig fraktion, 4. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, 

mittfraktion. 

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall 

VD 

Telefon: 046-13 27 80 

E-post: info@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 5 april 2019.  
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