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SciBase erhåller patent i USA för Nevisense elektrod design  

 

Den 2 maj erhöll SciBase godkännande för ytterligare ett patent i USA.  

SciBase erhöll den 2 maj 2017 besked om att patent no 9,636,035 blivit godkänt i USA. Patentet 
skyddar den unika formen på de mikronålar som möjliggör detektering av maligna melanom i 
huden med hjälp av elektrisk impedans med den höga precision som demonstrerats i kliniska 
studier. Totalt har nu SciBase 3 patentfamiljer godkända i USA samt ytterligare en familj under 
behandling. 

”Designen av vår elektrod är en av de viktigaste orsakerna till framgången för vår metod. Det är 
positivt att vi nu ytterligare stärker vår patentportfölj i USA särskilt då vi befinner oss i slutfasen 
av vår PMA-process”, säger Simon Grant VD SciBase.  

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta: 

Simon Grant, VD  
Tel: +46 72 887 43 99  
E-post: simon.grant@scibase.com        

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08.00 CET. 

Om hudcancer  

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. 
Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att 
få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av 
hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras 
cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.  

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer 
cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt 
melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på 
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska 
studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat 
som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU 
(CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett 
godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk 
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av 
elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified 
Adviser. Mer information finns på www.scibase.com. 



 


