
 
March 30, 2022 

 
 

 
SciBase förstärker patentportföljen  
 
STOCKHOLM, SVERIGE, - 30 mars 2022 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], en ledande utvecklare 
av AI baserade lösningar för hudsjukdomar, meddelade idag att dess patentansökan: EP Application No. 
18729063.0, har godkänts av EPO i Europa. Detta patent är kopplat till den nya mätproceduren som tidigare 
infördes i samband med introduktionen av Nevisense 3.0. 
 
I november beviljades dessutom SciBase sitt första patent inom hudbarriärområdet i Sverige. Detta patent 
med namnet 'Epithelial barrier function' med ansökningsnummer 1851376-2, beviljades av den svenska 
patentmyndigheten och ses som en positiv indikation på att även ett EPO-patent så småningom kommer 
att beviljas. 
 
"Ett tidigt fokus på immateriella rättigheter från SciBase grundare utgör basen för vår breda patentportfölj 
som nu består av åtta patentfamiljer och 69 godkända patent. Dessa två patent förstärker ytterligare vår 
patentportfölj. Det svenska patentet är ett viktigt steg i processen för att erhålla ett EPO-patent för 
barriärapplikationen”, säger Simon Grant, VD SciBase. 

För mer information vänligen kontakta: 
Simon Grant, VD SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com   

Certified Advisor: 
Vator Securities 
Tel: +46 8 580 065 99 
Email: ca@vatorsec.se 
 
Om SciBase och Nevisense  
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-
care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär 
inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) 
för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase 
produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av 
malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den 
enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa 
med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av 
akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.  
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