
Cline lämnar in internationell
patentansökan för CellRACE-produkt
Cline Scientific AB (“Cline” eller “Bolaget”) tillkännager idag att det har lämnat in en
internationell PCT-patentansökan för CellRACE projektet.

Denna ansökan är en förlängning av den patentansökan som lämnats in till Europeiska Patent
Office, EPO vilket meddelades den 11 mars 2021.

”Vår unika metod och produkt är helt nydanande inom cancerdiagnostiken. Den ska förenkla
val av behandling genom att mycket tidigt och träffsäkert bestämma migrationspotentialen hos
tumörceller. Därmed minskas risken för metastasutveckling hos patienter. PCT ansökan är nästa
steg i att etablera ett starkt patentskydd för produkten som utvecklas av Cline, en viktig tillgång
för projektet.” Dr Hanne Evenbratt, Vice President – Research & Development.

Efter PCT-fasen kommer patentet att gå in i nationella faser där Cline kommer att utse de länder
som Cline ska följa patent.

Mer om PCT-processen
PCT är ett internationellt avtal med mer än 150 avtalsslutande stater, som gör det möjligt för
sökande att ansöka om skydd i många länder samtidigt med samma ansökningsdatum. En PCT-
eller internationell ansökan är ett enhetligt patentförfarande där en ansökan lämnas in till ett
mottagande kontor, där en internationell sökrapport och ett patenterbarhetsutlåtande sedan
genomförs. PCT leder inte till patent i sig; det följs av att ange vilka länder ansökan vill att
patentet ska granskas. I denna "nationella" fas bedömer varje utsedd jurisdiktion ansökningarna
och beviljar patentet.

För mer information vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, VP – Research & Development
E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23
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About Cline Scientific
Cline Scientific develops advanced cancer diagnostics and regenerative medicine treatments.
The company is working heavily with R&D through joint collaborations with pharmaceutical
companies and academic researchers around the world. The focus is on projects in the cancer
diagnostic and stem cell therapy fields since Clines nanotechnology here provides unmet
solutions to critical challenges and functions. The unique patented surface nanotechnology is
used in cell-based products and processes to drive projects within Life Science into and
through the clinical phase.
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