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BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska 

patentverket 
 

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) 

utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments 

patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till 

augusti 2033. 
 

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments 

BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy 

Instrument, Endoscope and method for taking biopsy sample, vilken innefattar en generell ansökan för biopsi-

instrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag inom patentfamilj EndoDrill. Sedan tidigare är 

denna patentfamilj godkänd i Kina och Australien och under behandling i andra större regioner. 

 
VD Fredrik Lindblad kommenterar 

- Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det europeiska patentverket som visserligen 
var väntat eftersom vi sedan tidigare har fått ”intention to grant”. Patentgodkännandet kommer 
förstärka skyddet och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.  

 
Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 18 oktober 2017. 
 
För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta: 
Fredrik Lindblad, VD 
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com 
Telefon: +46 70 899 94 86 
www.bibbinstruments.com 

 

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar 
diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en 
familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste 
cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att 
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments 
första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än 
konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles 
Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes 
universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com. 
 


