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PRESSMEDDELANDE 

Lund 5 augusti 2019 

SpagoPix produktpatent i godkänns i Europa  

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska 

patentmyndigheten EPO kommer att bevilja bolagets patentansökan 

som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-

projektet. 

”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för oss och för en framtida partner. SpagoPix 

kommer nu att ha exklusivitet för många år framöver på de tre viktigaste marknaderna, 

USA, Europa och Japan”, säger VD Mats Hansen. 

EPO har utfärdat en s.k. ”Intention to grant” vilket innebär att patentet kommer att 

godkännas efter klartecken från Spago Nanomedical och betalning av erforderliga 

avgifter. Det godkända patentet, ”Novel manganese comprising nanostructures” 

(EP12759487.7) betyder att Spago Nanomedical får ett strategiskt produktskydd för 

SpagoPix i Europa, den näst största marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet 

omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget 

garanteras exklusivitet för SpagoPix till minst år 2032.  

Patentet är sedan tidigare beviljat i bl.a. USA och Japan. Ansökan om produktskydd är 

inlämnad i ytterligare länder, däribland Kina och Australien. 

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 

46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se. 

 

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market, Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och 

behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet 

SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer.  

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad 

cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet är i klinisk fas för MR-diagnostik av 

bröstcancer, en sjukdom som årligen drabbar ca. 2,1 miljoner personer och där MR har en viktig roll för 

diagnos och uppföljning men lider av brist på precision eftersom det saknas tumörselektiva kontrastmedel. 

Genom att erbjuda hög precision och mycket god MR-förstärkning av tumörer och metastaser kan SpagoPix 

öka möjligheterna till korrekt diagnos och effektivare cancersjukvård.  

Spago Nanomedical utökar kontinuerligt patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med 

etablerade och välrenommerade patentbyråer. 
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För mer info, se www.spagonanomedical.se. 

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom 

ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 augusti 2019.  

 

http://www.spagonanomedical.se/

