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Innoventus sluter licensavtal om nytt innovativt system för
urinkatetrar
Det Uppsalabaserade utvecklingsbolaget Innoventus Project AB har slutit ett licensavtal med
det tyska medicinteknologiföretaget Urotech Medizinische Technologie GmbH. Avtalet
innebär att Urotech förvärvar en icke-exklusiv licens för att utveckla och kommersialisera en
uppfinning gjord av professor Anders Magnusson, radiolog vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala.
Professor Magnussons innovation rör en ny metod för att föra in och fixera katetrar i
njurbäckenet för att avlasta urinvägarna (nefrostomi), t ex hos patienter med njurstenar eller
prostatacancer.
– Nefrostomi är ett vanligt ingrepp, men det kräver tid och resurser. Jag har länge velat göra
det enklare, snabbare och mindre smärtsamt för patienten. Nu kan det till och med bli möjligt
för en sköterska att byta kateter i patientens hem och därmed undvika många sjukhusbesök,
säger professor Magnusson.
– Den här uppfinningen ser ut att kunna bli ett värdefullt komplement till vårt sortiment av
engångsinstrument för användning inom urologi. Ett innovativt verktyg för att fixera katetern
i njurbäckenet kommer att göra ingreppet enkelt och säkert. Dessutom krävs inte längre ett
sjukhus för att byta kateter, säger Dr. Wolfhard Pinkowski, forskningsdirektör på Urotech.
Professor Magnussons innovation har utvecklats i samarbete med Innoventus Project AB.
Företagets unika kompetens med erfarna projektledare gör att Innoventus inte bara kan
finansiera utvecklingen av idéer med kommersiell potential inom life science-området, utan
också leda och driva projektet i samarbete med uppfinnaren fram till den punkt när det kan
utlicensieras eller avyttras.

– Det här är det andra avtalet som vi kunnat sluta under de senaste tolv månaderna. Det är en
ny viktig milstolpe för Innoventus och bevis på vår förmåga att ta innovativa forskningsidéer
till marknaden, säger Malin Graffner Nordberg, VD för Innoventus Project AB.
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Om Innoventus Project AB:
Innoventus Project AB utvecklar, finansierar och kommersialiserar projekt inom det biovetenskapliga
området, baserade på idéer från akademiska forskare, för avyttring till industrin. Bakom Innoventus
Project AB står större institutionella investerare som Sjätte AP-fonden, Fjärde AP-fonden,
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och Nordea Bank Danmark A/S. Dessutom investerare med
regional förankring som Uppsala Universitets Utveckling AB, SLU Holding AB, Innovationsbron AB
(Region Mitt), Advokatfirman Tomas Matsson ABs Pensionsstiftelse, Beijer Alma AB, Hans
Lennernäs BioMedical AB, Olle Olsson Invest AB, Länsförsäkringar Uppsala, Thomas Lundqvist,
Tomas Matsson, Tullbacken AB och AB Uppsala Cementgjuteri.
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