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Pressmeddelande 2017-05-05 
 

Insplorion: Grundpatent för USA blir godkänt 23 maj 

 
Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” har 

nu fått ”issue of notification” där granskningprocessen är klar och där patentet kommer bli 

beviljat den 23 maj, enligt amerikanska patentverket, USPTO.  

 
Patentansökan skickades in internationellt i maj 2010. Sedan dess har patentet blivit godkänt i Japan i 

början på 2015 och i Kina i slutet av 2016.  Patentet, med ansökningsnummer 13/261,045 får 

patentnumret US 9,658,157 och avser möjligt att anpassa sensorytan för att studera olika reaktioner 

och processer. Patentet bedöms ge ett bra skydd eftersom detta är centralt för teknologins styrkor, 

såsom specificitet och robusthet, inom båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems. 

Patentskyddet i USA gäller till och med den 12 oktober 2030.  

 

”Det är mycket positivt att vårt huvudpatent som täcker grundtekniken nu blivit beviljat även på den 

viktiga USA marknaden. Med detta skydd nu säkrat kan vi ha större tryck både med vår 

instrumentförsäljning där vi kan påvisa ”sole source” vid inköpsprocessen samt i våra dialoger kring 

Sensor Systems applikationer med intressenter.”  kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. 
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