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Första godkända patentet i USA för ICOone®
Iconovo AB (publ) meddelar att United States Patent and Trademark Office har informerat att de avser att 
godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform ICOone. Iconovo har 
sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) samt Indien. Patentet beskriver den 
endos-inhalator som används i Iconovos två innovativa kundprojekt med Oxytocin och Covid-19 vaccin.

ICOone är Iconovos plattform för administrering av vacciner och bio-molekyler på ett mycket enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. Eftersom ICOone innehåller läkemedlet som ett torrt pulver, krävs ingen dyr och 
komplicerad kylförvaring. Med ICOone inhaleras läkemedlet och man undviker på detta sätt hantering av 
engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta.

”Det nya patentet är en bekräftelse på att ICOone är en mycket unik och innovativ inhalator. Med godkända 
patent i USA, EU och Indien har vi nu ett mycket starkt skydd på marknader med stort behov av enkel och 
kostnadseffektiv vaccinering”, säger Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo.

Om ICOone® 
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger 
en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för 
korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och 
prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare 
kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är 
väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. 
 
https://iconovo.se/products/icoone/ 
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Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar 
inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men 
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex 
vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett 
läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. 
Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till 
inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på  www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, 
Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, 
telefon +46 8 463 80 00, email: .certifiedadviser@penser.se
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