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Pressmeddelande 2 oktober 2018 

 

BrainCool AB (publ) har erhållit besked om att det kinesiska patentverket 

avser godkänna patentansökan avseende COORAL® System 
 

COORAL® System är BrainCools produkt för att motverka oral mukosit, inom affärsområdet 

Pain Management. Produkten erhöll 2015 ett rekordsnabbt svenskt godkännande. Bolaget 

gick därefter vidare med en internationell PCT-ansökan inom det s.k. prioritetsåret.   

Ansökningsförfarandet är nu inne i en internationell fas och för marknaden Kina har Bolaget 

redan erhållit ett positivt besked, från den kinesiska patentmyndigheten. 

VD Martin Waleij kommenterar; 

- Inom vårt affärsområde Pain Management, där onkologi ingår, avser vi att etablera oss 

på marknaden genom ett distributionsnätverk. Detta till skillnad från vårt affärsområde 

Brain Cooling där användandet av enkla kylprodukter renderat i låga ”reimbursement” 

nivåer. Kina är en prioriterad marknad varför ett snabbt besked om patent i Kina är ett 

värdefullt framsteg.  

BrainCool kommer nu att starta en registreringsprocess av produkten i egen regi och även 

etablera kontakter med tänkbara partners för lansering i regionen.  

BrainCool har ett etablerat nätverk i Kina inom onkologi genom sina två vetenskapliga 

rådgivare inom affärsområdet. Mats Jontell är gästprofessor vid Beijing University of 

Stomatology och Roger Henriksson har varit varit gästprofessor vid Tonghji University 

Hospital i Wuhan, med ett bra nätverk sedan många års samarbete. 

Martin Waleij kommenterar vidare; 

- Att patentet har godkänts utan anmärkningar under patentförloppet är väldigt positivt 

och ger indikationer på att även övriga internationella ansökningsprocesser kommer 

att löpa utan större hinder. 
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Om BrainCool AB (publ) 

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 

ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska 

mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain 

Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018. 


