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CELLINK beviljas patent för ”3D printer and a method for 

3D printing of a construct” från PRV 

 
CELLINK har beviljats patent för en metod för att skriva ut 

vävnadskonstruktioner med en 3D-Printer. Patentskyddet gäller för den svenska 

marknaden, och bolaget bedriver även processen för att utöka patentskyddet på 

fler marknader. 

 

Patentskyddet från det svenska Patent och registreringsverket visar på unicitet och 

innovations höjd. Patentet omfattar en metod som möjliggör avancerad kalibrering 

och utskrift av konstruktioner med höga krav på precision och reproducerbarhet. 

 

”Vi är nöjda med att få detta patentet beviljat vilket är ett bevis på att vi arbetar starkt 

med innovativa teknologier och att skydda våra produkter och vår teknik. Detta hjälper 

oss att bygga en långsiktig affär med rätt fokus och värde för kunder och investerare.” – 

Erik Gatenholm, CEO 

 

Det beviljade patentet stärker bolagets skydd för immatreilla rättigheter och ligger i 

linje med bolagets strategi. Bolaget är i en fas där stort fokus ligger på utveckling av 

innovativa lösningar för att möjliggöra utskrift av olika vävnader och organ.  
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Erik Gatenholm, CEO    Gusten Danielsson, CFO 

Telefon: +46 73 267 00 00    Telefon: +46 70 991 86 04 

E-mail: eg@cellink.com     E-mail: gd@cellink.com  

 

Denna information är sådan som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.00. 

 

Om CELLINK 
CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest 

välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella 

mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 

3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-

skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, 

certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under 

kortnamnet CLNK. 
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