Pressmeddelande, 18 april 2018

Patent för Bestic beviljat i Kina
Kinesiska patentmyndigheten har meddelat att de har beviljat patent för äthjälpmedlet
Bestic®, och skyddar därmed Camanio Care på en av världens största marknader för
välfärdsteknologi.

Enligt EU-projektet ”SILVER” (www.silverpcp.eu) matas ca. 0.2% av den vuxna befolkningen,
vilket motsvarar ca 3 miljoner individer bara i Kina. Anledningen till ätsvårigheter är flera,
men neurologiska diagnoser som stroke, ALS, Parkinson och ryggmärgsskador kan orsaka
ätsvårigheter. Personer som har ätsvårigheter har också av en högre risk för undernäring
som är ett stort samhällsproblem idag.

Äthjälpmedlet Bestic®

Beviljat patent ger ökat skydd
Patentet som har beviljats är gällande i tio år, och bolagets huvudpatent för produkten
Bestic. Bestic är ett äthjälpmedel som med hjälp av en sked lyfter maten från tallriken upp
till munnen.
-

Med patentskyddet på plats nu även i Kina känner vi oss trygga med vår
patentstrategi som handlar om att prioritera de marknader som har störst potential.
Nu har vi möjlighet att svara upp mot det stora intresse som finns för Bestic på både
den kinesiska och hela den asiatiska marknaden, säger Catharina Borgenstierna, VD
Camanio Care AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget
erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™.
Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja
människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg.
Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,
Australien och i ett 10-tal europeiska länder.
Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

Får du våra nyhetsbrev?

*

Skriv upp dig HÄR.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 april 2018.

