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De första patentansökningarna för ICOpre® är 
inlämnade
Iconovo AB (publ) meddelar att man har lämnat in två patentansökningar på sin nya inhalationsplattform 
ICOpre®.

ICOpre bygger på ny egenutvecklad teknik och unika tekniska lösningar. För ett innovativt bolag som Iconovo 
är det är viktigt att skydda sina uppfinningar. Dessa två patent är det första steget i att bygga upp en stark 
patentportfölj kring ICOpre. Bolaget har sedan tidigare 84 godkända patent och 25 pågående ansökningar för 
sina andra plattformar.

”Det är mycket glädjande att ICOpre har nått denna viktiga milstolpe. Ett starkt patentskydd har alltid varit 
Iconovos strategi och är ett absolut krav från potentiella kunder. Detta är ett stort steg i utvecklingen av vår 
generiska Relvar® ICOpre”, säger Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo.

Om ICOpre®

ICOpre är en flergångsinhalator med förfyllda doser för enkel daglig behandling. Den fungerar väl med alla 
typer av inhalationspulver. Den har en enkel trestegshantering liknande den välkända inhalatorn Ellipta® från 
GSK. Med sina 30 aluminiumförseglade doser ger den en månads behandling. Varje dos kommer från två olika 
kammare som inhaleras samtidigt vilket gör ICOpre lämplig för både mono-, duo- och trippel-produkter. 
ICOpre har dessutom en exakt dosräknare som visar antalet kvarvarande doser. ICOpre har utvecklats av 
Iconovo med en unik princip som kommer att skyddas av ett antal patent.

https://iconovo.se/products/icopre/

Kontakter

Johan Wäborg, VD
+46 707 78 51 71
johan.waborg@iconovo.se

https://iconovo.se/products/icopre/


PRESSMEDDELANDE
01 februari 2021 08:30:00 CET

  Iconovo Medicon Village SE-223 81 Lund

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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