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GASPOROX publicerar investerarbrev 
 
GASPOROX publicerar ett investerarbrev, bifogat i 
pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se. 
 
I detta investerarbrev skickar VD och styrelseordförande med en 
hälsning, vi berättar om vårt senaste tillskott till säljteamet, 
mässaktiviteter och förlansering av GPX1500 Film Food.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, 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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”It is incredibly fast and easy to use” 
- kundrecension om nya GPX1500 Vial instrumentet
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Vi arbetar enligt plan, 

Gasporox är ett bolag som bygger värde för sina kunder, anställda och aktieägare uthålligt och 
långsiktigt. Bolaget har en världsunik och erkänd teknologi, som löser viktiga kvalitetsfrågor inom 
läkemedel och livsmedel, och som bara befinner sig i början av sin tillväxt. Vi satsar ordentligt för 
att på global basis nå kommersiella framgångar, vilka baseras på en stark R&D och en kompetent 
säljstyrka. Vi har stora förväntningar på att Gasporox kommersiella satsning kommer att lyckas. 
Den kraftfullt stärkta säljorganisationen för just nu spännande samtal med såväl existerande som 
nya kunder, vilka ger oss väldigt fina lovord för de produkter och tjänster vi levererar.

Vi är dessutom i processen att gå över från exklusiva avtal med ett fåtal kunder till att fritt 
adressera hela marknaden. Dessutom bygger vi upp ett globalt distributörsnätverk för att nå en 
bättre marknadspenetration. Det betyder att vi får flera men mindre beställningar, snarare än 
få och stora. Detta är alltså ett medvetet strategiskt val för att öka marknadspenetrationen för 
våra produkter och tjänster men får till konsekvens att det bli färre stororder att kommunicera. 
Coronapandemin har försenat våra säljaktiviteter, det går inte att komma ifrån, men är heller inget 
nytt. Våra kunder har fullt upp med att få fart på sin egen försäljning innan de är redo att titta på 
nya investeringar. Men detta förändras i takt med att pandemin klingar av. Vårt försäljningsarbete 
bygger på personliga besök hos våra kunder i deras fabriker vid deras produktionslinjer. Vi börjar 
kunna resa så smått och göra de tester som behövs ute hos kund. Vi ser fler och fler distributörer 
ansluta till vårt fina nätverk och fler bolag får upp ögonen för Gasporox.

Gasporox är ett bolag som bygger värde på lång sikt och på den resan passerar man både toppar 
och dalar. Det gäller att ha tålamod och vi är fulla av tillförsikt. Vi arbetar enligt plan för att bygga 
värde för er aktieägare och för långsiktig och lönsam tillväxt i Gasporox. Därför fortsätter vi som 
VD och ordförande, när tillfälle så ges, att löpande öka våra aktieinnehav i bolaget och våra storä-
gare stöttar oss kraftfullt och positivt. Vi hoppas att du som mindre aktieägare gör detsamma!

VD Märta Lewander Xu
Styrelseordförande Per Nyström



Unik lösning för flexibla infusionsförpackningar: 
GPX1500 Film Pharma

I april lanserade Gasporox GPX1500 Film Pharma, ett fristå-
ende mätinstrument som erbjuder icke förstörande inspektion 
av förpackningar för läkemedel som exempelvis injektions-
påsar även kallat droppåse.  Det är svårt att föreställa sig en 
läkarpraktik eller klinik var som helst i världen utan infusions-
påsar. Som med alla produkter som administreras intravenöst, 
är patientsäkerheten av högsta prioritet vilket innebär att kva-
litetskraven på förpackningen är särskilt höga. 

Flera läkemedel som administreras intravenöst är känsliga för syre vil-
ket innebär att förpackningsprocessen är extra viktig eftersom luften 
vi andas består av 21% syre. För att skydda dessa känsliga produkter 
förpackas vätskan ofta i två påsar, där man först fyller vätskan i en 
enskild förpackning för att sedan förpacka den i en ytterligare omslu-
tande förpackning som fylls med kväve. Denna innehåller ofta även en 
syreabsorbent som suger upp eventuellt syre. Målet är då att den yttre 
förpackningen har en väldigt låg syrekoncentration likväl som den inre. 
Detta kan nu säkerställas med hjälp av Gasporox nylanserade instru-
ment GPX1500 Film Pharma. Instrumentet är unikt på marknaden 
då den med hjälp av sin oförstörande teknologi kan kontrollera och 
mäta syrgasnivån i förpackningen till skillnad från dagens metoder som 
görs med förstörande nåltester. Instrumentet lanserades i samband 
med PDA (Parenteral Drug Association) konferens parenterala läke-
medelsförpackningar i april 2021.

Fördelar : 
• Möjligt att mäta med enbart liten gasvolym
• möjligt att mäta den inre förpackningen genom den yttre
• Enkel användning 
• Underlättar för producenten att följa regelverk och standarder

Hur det fungerar
Infusionspåsen placeras enkelt på instrumentet av operatören. Lasern lyser igenom påsens gasutrymme och 
det är utformat för att kunna mäta kvarvarande syre i den lilla gasbubbla som bildas. Resultatet presente-
ras omedelbart på instrumentets display. Operatören kan välja mellan att göra enstaka eller kontinuerliga 
mätningar beroende på om producenten vill mäta över längre tid förändringen i förpackningen eller ta ett 
slumpmässigt prov vid produktionslinjen. Storleken på infusionspåsarna kan vara både små förpackningar 
med enbart 100 ml upp till 5000 ml och inga parametrar behöver justeras för att mäta på olika förpackningar.

GPX1500 Film Pharma
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Förlansering GPX1500 Film Food 
- Sverigetour för användarfeedback 

Under våren har Gasporox satsning på instrument fortlöpt med framgång. Som en del i att utveckla instrument för livsmedelsinspektion så 
har Gasporox tillsammans med en svensk distributör gjort en förlansering av GPX1500 Film Food. Detta har varit en viktig del i att kunna få 
feedback från slutkunder så som köttproducenter och livsmedelsproducenter för att optimera instrumentet inför lansering. 

Vi är snart halvvägs in i 2021, året där strä-
van framåt uppåt fortfarande är lika stark 
trots detta märkliga 2020 som vi nu läm-
nat bakom oss! Tron på oss, på vårt team, 
marknadens behov av våra lösningar, hög 
kvalité på produkterna samt nöjda kunder 
visar att ett växande företag fungerar trots 
att den fysiska närvaron med kunder och 
leverantörer fick sättas på hold och istället 
göras digitalt. Våra prioriteringar för 2021 
är tydliga med bland annat fokus på att 
stärka vårt säljteam, instrumentsatsning, 
läkemedelssatsning och uppbyggnad av 
återförsäljarnätverk. Vi kommer fortsätta 
att satsa på vår GPX1500-serie och detta 

är ett viktigt komplement till våra senso-
rerbjudande till in-försäljning och framgång 
med att nå marknaden med Gasporox 
lösning. 

Gasporox har en tydlig satsning på mark-
naden för läkemedelsinspektion närmsta 
åren och vi satsar genom bland annat att 
rekrytera Jean-Philippe Descloux som ny 
instrumentsäljare. Under hösten kommer 
vi även rekrytera en dedikerad säljare an-
svarig för livsmedelsmarknaden inför att vi 
satsar på den marknaden 2022 parallellt 
med att Gasporox positioneras på mark-
naden för läkemedelsinspektion. 

Vi välkomnar Jean-Philippe Descloux! 

En omfattande tour har gjorts med över 700 mil på de svenska vägarna 
till olika fabrikörer i vårt avlånga land. Intresset har varit bra och flera 
system är nu utlånade för tester hos kunden där vi får viktig kunskap 
och feedback om marknaden och hur man som producent upplever 
instrumentet. Idag använder producenter förstörande tester med 
nålsticksinstrument. I vissa fall får producenterna inte förpacka om den 
testade varan utan måste kassera denna. Det skapar stora mängder 
onödigt avfall, dyra kostnader med dels överproduktion för att kom-
pensera för alla tester men också kostnader för att hantera avfallet. 
Med hjälp av GPX1500 Film Food ser fabrikörerna att det finns ett 
tydligt mervärde av att kunna testa utan att förstöra sina produkter 
och på så vis minska kostnaderna samt effektivisera och säkerställa att 
produkten verkligen är korrekt förpackad. 

Många av fabrikerna efterfrågar även in-line lösningar vilket vi ser posi-
tivt på och som ett bra tecken inför vår satsning på food närmsta åren. 
Vi ser det som strategiskt att bearbeta marknaden både från maskin-
tillverkarsidan och producentsidan. Att gå via slutkund på livsmedelssi-
dan tror vi är viktigt, detta för att slutanvändaren kan på så vis enkelt 
uppleva de stora fördelarna med tekniken Gasporox erbjuder och se-
dan efterfråga maskinleverantörer om att få det installerat på linjen för 
100%-ig inspektion. 

Instrumentet, GPX1500 Film Food förlanserades även i juni tillsam-
mans med en japansk aktör som ställde ut den på en mässa i Japan. Vi 
ser fram emot att ta del av effekterna från deras insatser men även få 
feedback från de olika svenska fabrikörerna som testar instrumentet 
under sommaren. 

Jean-Philippe Descloux började i mars som Instrument Sales Product Manager. Jean-Philippe har i över 10 
år haft en passion för inspektionsutrustning till läkemedelsindustrin. Han kommer närmast från ett inspek-
tionsbolag på läkemedelssidan i Schweiz där han arbetade som Sales Manager.  Jean-Philippe arbetar och 
ansvarar på Gasporox för att bygga upp ett distributörsnätverk för våra instrument för kvalitetskontroll 
av läkemedel. Vi ser att han är en stark tillgång till säljavdelningen  och vi är jätteglada över att kunna hälsa 
honom välkommen till vårt team där Jean-Philippe är stationerad i Schweiz.

”Kvalitetskontrollerad vara kan levereras till affär och behöver inte kasseras”4



Ny hemsida & byte till MFN

Vi satsar på digital marknadsföring den här våren, bland annat har satsningar 
gjorts på Google-annonsering, mailkampanjer och nya produktfilmer. Ett led 
i detta är även att göra en ny hemsida som på ett bättre sätt visar kunden 
vad vi erbjuder och hur vi kan hjälpa dem. Bland annat kommer vi fokusera 
i högre grad på olika applikationsexempel, öka tillgängligheten och även 
bygga om investor-delen. 

Ni kommer på den nya hemsidan hitta investerarsidan uppe till höger där 
man sedan enkelt kan navigera för att hitta informationen som man söker.  
Vi kommer även att utöka vår information till investerarmarknaden och 
satsa på att presentera bolaget och dess verksamhet ännu bättre. I samband 
med hemsidelanseringen byter vi även nyhetsplattform från Cision till MFN, 
på så vis kommer man kunna prenumerera på nyheter från bolaget direkt 
till sin mailkorg. Sidan kommer att lanseras i juni 2021 och vi bjuder på ett 
smakprov från skisserna av hur det kommer se ut. 
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Pharmaceutical Networking

Under våren har bolaget arbetat intensivt med marknadsföring på framförallt läkemedelsmarknaden. Gasporox hade en framträdande när-
varo nyligen på den parenterala förpackningskonferensen för Parenteral Drug Association (PDA) som hölls online under två dagar i slutet av 
april. Gasporox använde det virtuella eventet  som en global plattform för att lansera sitt senaste instrument, GPX1500 Film Pharma, baserat 
på bolagets nya tillvägagångssätt för headspace-analys på läkemedelspåsar.  Som en del i lanseringen bidrog Gasporox med en poster om 
”Non-Destructive / Non-Intrusive IV Bag Headspace Oxygen Measurement” till konferensen i samarbete med en svensk läkemedelstillverkare 
av infusionspåsar. 

PDA Conference

Gasporox har inlett ett samarbete med den 
brittiska aktören Pharmaceutical Networking. 
Dessa är unika i att samla olika branschspecifika 
bolag inom läkemedelsindustrin där de stöttar 
med att sprida innehåll från leverantörer till 
läkemedelsindustrin. Under våren lanserades 
Gasporox som en leverantör och har nu en 
egen sida med information och nyhetsartiklar 
från bolaget. Pharmaceutical Networking är 
även behjälpliga med att sökoptimera bolagets 
kommunikation mot läkemedelsmarknaden 
och sprider nyhetsbrev från Gasporox samt 
innehåll på LinkedIn. Vi ser att LinkedIn är en 
viktig kommunikationskanal för oss gentemot 
kunder och vi har valt att inte använda det som 
kanal mot er investerare. 

Kommunikationen på LinkedIn sker primärt på 
engelska och riktar sig till vårt nätverk av kunder 
och samarbetspartners. Genom vårt samarbete 
med Pharmaceutical Networking kan vi nu ock-
så samla in kontaktuppgifter för de som följer 
vårt nyhetsbrev och på så vis använde de som 
leads och kontakta för uppföljning. Detta skapar 
ett tydligt mervärde för Gasporox genom ökad 
synlighet i rätt kanaler. 

Non-Destructive / Non-Intrusive 
IV Bag Headspace Oxygen Measurement  

GASPOROX AB (publ) 
224 57 Lund, Sweden 
www.gasporox.se 
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Summary 
The study demonstrates the applicability, to use the Gasporox GPX1500 
Film Pharma instrument as a non-destructive method to test IV-bags. This 
fast and easy to use at line /lab measurement instrument generates the 
benefits of not scrapping products and simplifies the testing. 
 
Introduction 
Residual Headspace Oxygen is an important quality attribute in the 
parenteral packaging process. It is used to successfully verify the nitrogen 
purge process or as a leak test method, to verify the container closure 
integrity, develop container closure systems, do oxygen diffusion studies, 
confirm the effectiveness of an oxygen absorber or test the product over 
the shelf life. 
Oxygen sensitive large volume parenterals (LVP) are frequent packed in IV 
bags. To guarantee and prolong the shelf life, a secondary packaging is 
required. This typically includes an oxygen absorber. This critical attribute 
of the absence of oxygen is verified during the production process. Today’s 
typically used technologies are destructive and/or intrusive. Sample 
preparation is required to perform the measurement. All these methods 
do not allow the use of the tested containers for the market. It needs to be 
rejected and is lost for the use in the market.  
The developed and patented technology used with the GASPOROX 
GPX1500 Film Pharma allows an easy and fast non-destructive testing of 
IV bags. It can measure small bubbles of headspace, and it is independent 
on the liquid type and colour. It is demonstrated to measure the primary 
bag, the secondary bag and the primary bag without unpacking from the 
secondary bag. 
 
Study 
The goal of the study is the comparison of the method with the actual 
reference method in a lab and the applicability of the instrument use in the 
production with operators. 
The results presented are for measuring mono bags of an oxygen sensitive 
drug product. The bags are packed in a secondary bag. 

Reference method and correlation 
The destructive instrument requires to stick a rubber pad on the film. The 
needle of the instrument is piercing the film of the bag though the rubber 
pad. When starting the process, the gas from the headspace bubble is 
pulled in the instrument to the sensor element. An incorrectly placed 
rubber pad can generate bypassed air pulled in the instrument, which 
generates a wrong result by measuring not only the gas from the 

headspace. 
 
The correlation of the 
instruments was 
verified using 10 
different bags. 5 are 
filled with air and 5 
purged with 
Nitrogen. 

 

GPX1500 Film Pharma 
The instrument uses a laser which is shining in the small headspace bubble. 
The Oxygen molecules are absorbing the laser light and the Oxygen 
concentration is calculated. To assure that the headspace gas is in the 
measurement zone, a portion of the film is lifted. There is no need of 
adding something to the IV bag or doing a preparation of the bag. The only 
thing to be assured is that the position of measuring is not on printed area, 
which risks blocking the laser light from shining to the headspace. 

Results 
A total of 7 bags was used for the study. Each bag was measured 10 times 
with the Non-destructive method and after with the destructive method. 
The study contains a total of 210 measurements. As the measurement 
resolution was set to 0.1%, many measurements in the graphs are 
overlaying and shown only as one dot. 
Secondary bag 
The secondary bag was measured by doing the measurement in the area 
between the ports of the packed IV bag- 

 

Primary bag through secondary bag 
The headspace of the primary bag was tested without unpacking it. 

  
Primary bag only, without secondary bag 
The headspace of the primary bag was tested after unpacking it. 

 
Correlation measuring packed/unpacked 
The average of the measured values of each primary bag in packed and 
unpacked condition is shown below. The good correlation is demonstrated.  

 

”I could use this valuable event to show the great benefits with 
this new instrument. PDA is the perfect place for Gasporox to 
present our technology as it gathers leading people and forces 
within the pharmaceutical industry.” säger Roland Koch



GASPOROX
    LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

Nästa investerarbrev kommer i höst

Missa inte att följa oss i sociala medier för löpande uppdateringar, vi finns på 
Instagram, Twitter och Facebook som Gasporox. 

Gasporox som investering

• Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen. 
• Patent – Gasporox teknologi är patentskyddad och ger ett mycket bra skydd mot konkurrens.
• Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, 

men mindre utvecklade metoder för att mäta tätheten i förpackningarna.    
Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.

• Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt.

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Bolagets 
produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt 
omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av stor marknadspotential och snabb försälj-
ningstillväxt. 


