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Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar
Gasporox har fått besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att
de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för
att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.
Patentet är en del av Gasporox patentfamilj inom ”flexible packaging” som tidigare godkänts i Europa. Metoden
går ut på att mäta gasen i gasutrymmet mellan produkten och den skyddande filmen, så kallad headspace, i
förpackningen genom att en lasersensor är placerad mot förpackningen. Tråg är en av de mest använda
förpackningstyperna, som ofta packas med skyddande atmosfär och är en av de snabbast växande
förpackningssegmenten inom livsmedel idag. Typiska produkter som packas i den här typen av förpackning är
kött, färdigrätter, skivad ost med mera.
I takt med att modifierad atmosfär standardiseras som packmetod ökar också
kraven och skyldigheterna på producenter att inspektera och kontrollera
förpackningarna och dess gasinnehåll. I dagsläget har industrin använt
förstörande stickprover som innebär mängder av onödigt svinn och inte en
fullständig kvalitetskontroll. Med hjälp av Gasporox unika och nu, även i USA,
patenterade lösning för tråg kan förpackningskontrollen göras in-line, fullt
automatiserat och utan onödigt svinn.
Patentet stärker Gasporox position inom trågsegmentet ytterligare där bolaget
erbjuder två lösningar. Under 2019 lanserade Gasporox trågsensorn GasSpect
O2 Tray för produktionslinjeinstallationer och mätinstrumentet GPX1500 omfattas
också av patentskyddet.

GasSpect O2 Tray

Gasporox CTO Mikael Sebesta kommenterar:
”Genom det här patentet stärker vi ytterligare vår position även på den
amerikanska marknaden. Tidigare har vi fått patentet godkänt i Europa
och ser det som viktigt att skydda våra innovationer även på den
amerikanska marknaden där stora mängder livsmedel packas i den här
typen av förpackningar. Med ett starkt patentskydd kan vi befästa vår
position i dialoger med industrin och potentiella intressenter.”

GPX1500

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________
GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet.
I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande
och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen
inom livsmedelsindustrin. Gasporox grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar utveckling av
laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox aktieägare i augusti
2020. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.
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