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Patent för ColdZyme godkänt i Japan 

Den japanska patentverket har godkänt Enzymaticas patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i 

Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme® för den japanska marknaden. Patentet gäller till 2036. Motsvarande patent 

beviljades av det europeiska patentverket EPO våren 2020.  

Enzymatica har utvecklat en förbättrad torskenzymformulering för ColdZyme, för vilken nya patentansökningar lämnades 

in globalt 2016. Det nya patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkter baserade på samma 

teknologiplattform under ytterligare 15 år. Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en 

betydande milstolpe för den fortsatta kommersialiseringen av företagets nyckelprodukter.  

- Genom att patentet också har beviljats i Japan får vi ytterligare en stor marknad, vid sidan av Europa och Ryssland, 

som ger ColdZyme ett långsiktigt patentskydd. Då vi är den enda producenten i världen av det aktuella 

djuphavsenzymet har vi också ett teknologiskt försprång gentemot våra konkurrenter, säger Claus Egstrand, Chief 

Operating Officer och Senior Director Growth vid Enzymatica.  

Vid sidan av det godkända patentet för Japan, Europa och Ryssland har Enzymatica lämnat in motsvarande ansökningar för 

andra marknader där granskning av patentet pågår. 

Arbetet med Enzymaticas patentportfölj leds av en av Europas ledande ledande patentbyråer, Potter Clarkson. 
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OM ENZYMATICA AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-

näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första 

produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal 

marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på 

befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund 

och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och 

www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden 
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