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Europeiska patentverket avser att bevilja patent för användning av 

avståndssensor för att logga insulininjektioner i Brighter´s Actiste  

Brighters patent för användning av en avståndssensor för att logga insulininjektioner kommer att 

beviljas av Europeiska patentverket. Avståndssensorn gör det möjligt för Actiste att skilja 

användarens förberedande “priming” av  injektorn utan att det registreras som en injicerad dos. 

Patentet är inte begränsat till insulin, användning av denna funktion fungerar i många 

injektionsanordningar med läkemedel. 

Priming rekommenderas för att ta bort luft från nålarna för att säkerställa full dosadministrering. 

Sensor som registrerar data om faktisk injicerad insulindos syftar också till att  möjliggöra för 

vårdgivare att ge en mer adekvat individanpassad behandling. 

”Jag är mycket glad över att det här patentet kommer att beviljas.  Av patientsäkerhetsskäl är det 

otroligt viktigt att injektionsanordningar fungerar på ett korrekt och pålitligt sätt. Detta patent är 

också en indikation på värdet av Brighters immateriella rättigheter och dess potentiella tillämpbarhet 

även i andra marknader,” säger Christer Trägårdh, tillfällig VD på Brighter AB. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Investor Relations 

IR@brighter.se 

Certified Adviser 

Brighter’s Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, 

www.eminova.se. 

Om Brighter AB (publ) 

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en 

kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har 

utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan 

patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska 

belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat 

under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på 

Nasdaq First North Growth Market/BRIG. 
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