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Inhalation Sciences in-vitro teknik XposeALI® beviljas patent i Kina  
STOCKHOLM, SVERIGE – 23 November, 2017. Inhalation Sciences patentansökan avseende 
XposeALI®, bolagets egenutvecklade och unika modul för aerosol exponering 
av celler har godkänts i Kina. Patentet är ett s.k. produktpatent och omfattar 
bland annat produktens konstruktion. Skyddet gäller tom 2033. Inhalation 
Sciences produkter skyddas av totalt 6 patentfamiljer. 
Inhalation Sciences (ISAB) utvecklar lab-instrument för att studera hur partiklar 
påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem. Hjärtat i bolagets 
teknikplattform kallas PreciseInhale®. Beroende på användarens frågeställningar och 
utvecklingsändamål kopplas olika moduler till PreciseInhale®. 
XposeALI® är bolagets egenutvecklade modul för aerosol exponering av celler. Den 
aktuella modulen är i tidig kommersialiseringsfas och finns bland annat installerad på 
Karolinska Institutet i Stockholm. 
Fredrik Sjövall, VD: ”Godkännandet av patentansökan på XposeALI® är ytterligare 
ett bevis på hur innovativa våra produkter är och kommer vara en viktig grund för 
framtida expansionssatsningar i Kina” 
 
För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta: 
Fredrik Sjövall, VD  
E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se 
Telefon: +46 (0)70 64 508 75 
 
Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ) 
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande 
instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, 
PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, 
karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår 
hälsa när vi andas in dem. 
 
Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23 november 2017. 
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