
LifeClean erhåller svenskt patent på en
aerosolform av sin klordioxidbaserade
teknologi
LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats svenskt patent
på en aerosolform av sin kloridoxidbaserade teknologi. Samtidigt har en motsvarande
internationell patentansökan blivit positivt bedömd, vilket bäddar för att patentskydd
kan beviljas i ett stort antal länder. LifeClean utökar nu sitt patentskydd för sin kemiska
teknologi till aerosoldesinfektion av kontaminerade rum och andra utrymmen.

Aerosolbaserad desinfektion med bredspektrumeffekt kan bli ett mycket kraftfullt verktyg för
säkra och effektiva desinfektionsrutiner vid exempelvis pandemier och zoonosutbrott (dvs.
smitta från djur till människa) som regelbundet återkommer och som orsakar stora problem i
exempelvis vårdmiljöer, offentliga utrymmen och inom jord- och vattenbruksnäringarna.

”Avdödning av mikroorganismer i luften, exempelvis i form av luftburna virus, har vi arbetat
med att utveckla under en längre tid eftersom en fungerande lösning skulle innebära stora tids-
och effektivitetsvinster. På sikt ser vi också såklart en betydande kommersiell potential. Att
desinficera själva luften är dock mer komplicerat än vattenbaserad ytdesinfektion, bland annat
kommer det att behövas pålitliga lösningar för appliceringsutrustning. För vissa
användningsområden och marknader tillkommer även fler effektivitetstester för att möjliggöra
produktregistrering och kommersialisering. Med första patentet på plats inleds dock processen
med att utvärdera olika samarbetspartners för tillämpningar och vidare produktutveckling. En
tidslinje är svår att ge men uppskattningsvis ligger kommersialiseringsfasen för
aerosolformuleringen några år framåt i tiden.”, säger Fredrik Löf tf VD för LifeClean
International.

Om LifeClean Air
Utöver formuleringstester i syfte att utvärdera och optimera aerosolklordioxidformuleringen har
R&D-programmet även inkluderat tester i verklig miljö, exempelvis genomfördes en studie i
samarbete med Uddevalla sjukhus där krockade ambulanser användes för att utvärdera den
nya aerosolformuleringen. Marknaden för aerosoldesinfektion har ökat på senare år och
förväntas öka även framgent, framför allt på grund av de enkla förfaranden och tids- och
effektivitetsvinster som kan erhållas.
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Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning,
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter.
Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-,
biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en
mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik,
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patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean
koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och
tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus.
Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.


