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Kapselinhalatorn ICOcap™ från Iconovo CE-märkt för 
kliniska prövningar
Iconovo meddelar att kapselinhalatorn ICOcap™ är CE-märkt för användning i kliniska studier. ICOcap™ kan nu 
användas av kunder i kliniska studier vid utveckling av kapselformuleringar och kan köpas direkt från 
Stevanato, tillverknings- och distributions-partner till Iconovo. CE-märkningen är utförd i konformitet med 
Direktiv 93/42/EEC som en klass 1 Medical Device tillsammans med vår partner Stevanato och deras 
dotterbolag Balda Medical GmbH.

”Med CE-märkningen av ICOcap™ tar Iconovo och Stevanato ett viktigt steg närmare kommersiell försäljning 
av vår unikt designade kapselinhalator. Inhalatorn kan nu säljas för användning i kliniska studier. Detta är inte 
enbart av vikt för Europa utan även för resten av världen eftersom en CE-märkning betraktas som en 
kvalitetsstämpel.” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

Om ICOcap
ICOcap är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap™ är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan 
anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb 
produktlansering och konkurrenskraftigt pris.
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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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