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BiBB erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för eldrivna EndoDrill i 

Europa 
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget har 

erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent 

Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa 

för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Nu följer vissa 

formaliteter inför ett godkännande, varefter patentet kommer att gälla till oktober 2039. 

 

BIBB har erhållit förhandsbesked från EPO om godkännande av patentansökan EP19780264.8 som 

avser ett brett skydd av EndoDrill®-systemet; Bolagets nya eldrivna biopsiinstrument för avancerad 

endoskopi. Förutom denna ansökan har BiBB tre internationella patentansökningar för EndoDrill® 

som inträtt i nationell/regional fas. Dessa ansökningar ska drivas vidare mot godkännande för att ge 

ett globalt skydd för marknadens första eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Bolaget avser 

därutöver att lämna in ytterligare patentansökningar med nya särdrag och fördelar som upptäckts 

under vidareutveckling och klinisk utvärdering av EndoDrill®-systemet. EndoDrill® befinner sig i 

klinisk fas och produktfamiljen kommer att erbjudas till sjukhus som arbetar med avancerad 

endoskopi, s k endoskopiskt ultraljud (EUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de mest 

allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel, lever, lung- och urinblåsecancer. 

”Ett för oss, och för patienter i Europa, mycket glädjande och viktigt förhandsbesked! 

Patentgodkännande i Europa ger oss ett värdefullt försprång inför kommersialiseringen av vår 

EndoDrill®-produktportfölj. EUS-undersökningar är det mest snabbväxande segmentet inom 

endoskopi, och vi ser ett stort intresse bland läkare för nya biopsiinstrument som kan erbjuda 

förbättrad provtagning av tumörer”, säger Fredrik Lindblad, vd för BiBB. 

 

För mer information om BiBB, vänligen kontakta: 

Fredrik Lindblad, VD 

E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com 

Telefon: +46 70 899 94 86 

www.bibbinstruments.com 

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

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 5 januari 2023. 
 

Om BiBBInstruments AB 

BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket 

EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för 

endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av 

misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de 

mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den 

globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-

FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles 

Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 

http://www.bibbinstruments.com/
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BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock 

Market. 

 


