
 
 
 
 
 
 
 
Pressmeddelande 2021-12-07 

VibroSense söker patent i Kina, Europa och USA 
VibroSense Dynamics AB har fått ett positivt utlåtande på en internationell patentansökan via Patent 
Cooperation Treaty, PCT, som stärker skyddet för produkten VibroSense Meter® II. Bolaget har 
därefter gått vidare med nationella ansökningar till bland annat det kinesiska patentverket som nu 
har publicerat ansökan i Kina. Instrumentet har därmed ett första provisorisk patentskydd i Kina. 

Det aktuella patentet skyddar en princip som går ut på att mäta hudtempretauren under en 
undersökning vilket är av stor vikt för att erhålla ett korrekt mätresultat. 

Patentet godkändes i Sverige i november 2020 och efter en internationell ansökan fick bolaget ett 
positivt utlåtande från PCT i november 2021.  Nationella ansökningar har därefter lämnats till 
patentmyndigheter i Europa, Kina och USA. 

Patentet ger ett provisorisk skydd i Europa, Kina och USA, vilket innebär att bolaget vid en eventuell 
framtida patentintrångsprocess kan åberopa skadestånd för intrångsaktiviteter, förutsatt att de 
beviljade patentkraven får ett slutligt godkännande.  

”Vi har valt att skydda vår produkt VibroSense Meter II på flera nivåer. Den högsta nivån utgörs av 
patent där strategin är att förhindra intrång på väsentliga funktioner för instrumentets mätprincip. 
På lägre nivåer har skydden utformats i form av krypterade algoritmer i mjukvaran vilket 
tillsammans med patenten ger produkten ett starkt skydd. Ett positivt utlåtande från PCT på vår 
ansökan för att skydda vår kontinuerliga temperaturmätning ökar våra möjligeter att få nationella 
godkännande i Europa, Kina och USA”, säger Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB.  
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Om VibroSense Dynamics AB (publ) 
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för 
diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera 
förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, 
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska 
undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras 
vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av 
nervskador i händer och fötter. 
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