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För aktörer som packar med skyddande atmosfär, vilket idag är standard inom många segment inom livs-
medel, läkemedel och dryck, är det viktigt att säkerställa gasblandningen men även att förpackningen är 
tät.  Gasporox har primärt fokuserat på att säkerställa gasblandningen, men har nu kompletterat detta 
erbjudande med lösningar för täthetsmätningar även kallat läcktestning. 

Ny tillämpning av GASPOROX sensorer  - läcktestning 

Gasporox sensorer används ju till största del till att mäta 
gas i förpackningar för att säkerställa att gashalten är 
korrekt och att produkten därmed är säker att använda 
i både livsmedels- och läkemedelsindustrien. Sensorer-
na kan också användas till att mäta ifall förpackningarna 
läcker ut gas och vi har under året gjort flera kundprojekt 
med olika internationella företag som är specialiserade 
på just läcktestning som inspektion av förpackningar.

I bolagsbeskrivningen om publicerades i samband med 
att Gasporox noterades på First North beskrivs läcktest-
ning som ett exempel på framtida potentiella tillämp-
ningar och att IP och prototyp mot kund fanns. Idag 
har vi kommit längre inom detta segment och ser större 
efterfrågan inom detta område och har därmed lagt in 
detta i vårt standarderbjudande. 

Det finns flera olika lösningar på hur man kan mäta gas 
som läcker ut från förpackningar och då de flesta pro-

duktionslinor går i hög hastighet är det svårt att med sä-
kerhet definiera om en förpackning läcker eller inte om 
läckan är väldigt liten. Med Gasporox TDLAS-teknik kan 
man finna extremt små läckor eller hål i förpackningar 
på extremt kort tid och här finns en stor potential att ar-
beta vidare med. Typiskt är det läckgasen koldioxid man 
detekterar i extremt låga nivåer, vilket är möjligt med 
Gasporox sensorer.

Gasporox har säkrat flera patenträttigheter inom områ-
det läcktestning och har under året lämnat in nya ansök-
ningar samt har utvecklat ett flertal olika koncept bero-
ende på förpackningstyp. Idag arbetar Gasporox aktivt 
med ett par kunder inom läcktestning. Vi kommer nu i 
årsskiftet gå in i integreringsfas med en av våra kunder 
och detta är ett arbete som är resultatet från två tidigare 
mätprojekt vi gjort för dem. 
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Projekt: Neo-Lung
Lungan är ett av de livsnödvändiga organ som utvecklas sent 
under graviditeten. En för tidig födsel innebär ofta lungpro-
blem och dessa patienter har ofta respiratorer. Lungfunktio-
nen monitoreras bland annat genom röntgen och invasiva 
blodprover, vilkas användning man gärna vill minimera för 
dessa sköra invidier.  Genom EU-projektet Neo-lung utveck-
las nu GPX Medicals laserteknologi för lungmonitorering för 
för tidigt födda bebisar. Projektet är ett samarbetsprojekt 
med lasertillverkare, lasersystemtillverkare samt forskare vid 
Lunds Universitet.  Projektet syftar till att utveckla en första 
prototyp som ska användas för kommande kliniska studier.  

Tekniken har redan demonstrerats genom pilotforsk-
ningsstudier av forskare vid Lunds Universitet och inom 
Neo-Lungprojektet är vidare forskningsstudier på bebisar 
planerade för 2018. 

GPX 
medical

Uppdatering från GPX Medical - GASPOROX dotterbolag

Gasporox har ett, till 60% delägt, dotterbolag GPX Medical som arbetar med mätsystem för gasmätning i krop-
pen. Främst är det två olika tillämpningar som man fokuserar på: 
• Lungmonitorering hos för tidigt födda bebisar
• Bihålediagnostik

Grunden i Gasporox är en teknologi som mäter gas genom att lysa laserljus. Gasporox primära fokus är oför-
störande mätningar på förpackningar, men med samma teknik är det även möjligt att mäta gas inuti männis-
kokroppen. Detta tillämpningsområde, Medtech, utvecklas inom dotterbolaget GPX Medical. 
Tekniker för medicinsk diagnostik befinner sig i ett tidigt stadie och utvecklas nu genom två EU-projekt; Neo-
Lung och Sinuslight.

Projekt: Sinuslight
Bihåleinflammation är en vanlig åkomma som leder till stora 
utskrivningar av antibiotika. Dessa antibiotikabehandlingar 
har visat sig ha liten effekt och leder till stora resistenspro-
blem. Just antibiotikaresistens beskrivs som en stor risk idag 
och man arbetar med att minimera antibiotikautskrivning-
en. En del av detta är att utveckla bättre diagnosverktyg. 
Idag finns inga enkla opartiska system för bihålediagnostik.

GPX Medicals teknik kan användas för att mäta gasen i bi-
hålor. En forskningsstudie på 40 bihålor jämförde lasertekni-
ken med skiktröntgen med positiv resultat. 

GPX Medical kommer under våren genomföra ett halvårs-
projekt kallat Sinuslight. Det är en förstudie både tekniskt 
och affärsmässigt och resulterar i en affärsplan och utveck-
lingsplan. 

Sinuslight är finansierat genom Horizon 2020 i ett så kallat 
SME  Instrument phase 1 och blev beviljat under hösten 2017.
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Presentation vid Stora Aktiedagen 13 nov

Gasporox deltog vid Stora Aktieägardagen den 13 november. Vd, Märta Lewander Xu presenterade det 
senaste från bolaget. I utställningsbåset demonstrerades en av Gasporox produkter för förpacknings-
mätningar av teknisk chef Mikael Sebesta. Utställningsbåset innehöll även information om vår lungmät-
ningsutrustning och en realistisk docka för att man ska  få en känsla av hur små individerna i denna 
patientgrupp är. 

Vi hade en strid ström av intresserade investerare som ville veta mer om bolaget och vår teknik. Det är ro-
ligt att träffa våra aktieägare och potentiella investerare. Vi tackar för visat intresse och intressanta frågor 
och ser fram emot att träffas vid fler aktieägardagar.

Länk till föredraget finns här. 

Deltagande i USA-mässa, PackExpo

Pack Expo är den största mässan inom förpackningsindustrin på den nordamerikanska marknaden.
Mässan alternerar mellan Las Vegas i Nevada och Chicaco i Illinois. I år arrangerade Las Vegas mässan 
med över 2 000 utställare och man beräknade att mässan besöktes av cirka 30 000 deltagare.

Gasporox besökte dels Pack Expo med en delegation bestående av vd, försäljningschef och teknisk chef 
och under mässdagarna hade vi dels intressanta och givade uppföljningsmöten med företag vi arbetar 
med sedan tidigare och dels fick vi med oss ett antal potentiella prospekt där vi ser goda möjligheter till 
framtida samarbeten.

Samtidigt med Pack Expo gick även den på läkemedelsindustrin specialiserade Health Packaging Expo. 
Vi ser att vi på Gasporox nu är mer kända och blir inbjudna till företagen när de möter oss i mässkorri-
dorerna.

http://www.youtube.com/watch?v=y01geS4E1rY
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Julen närmar sig och vi avrundar året som gått och planerar för nästa. Gasporox har haft ett produktivt år med 
flera viktiga framsteg. Vi har byggt ett bra team som kan åstadkomma mycket. Vi arbetar i parallella projekt, 
flera i nära samarbeten med kunder. Vi har nått våra högsta försäljningssiffror och jobbar mot att etablera oss 
mot flera nya marknader. Dryckesmarknaden är en sådan, men även läcktestning där vi ser att vi rör oss framåt 
snabbt, till stor del tack vara den starka efterfrågan från flera kunder. 

Nästa år ser vi kommer fortsätta i positiv riktning. Vi har redan fått en större order för leverans under första halv-
året. Avtal är på plats för att nå den japanska marknaden och vi arbetar nära en japansk integratör som önskar 
inkludera vår sensor i deras nästa packmaskin som ska lanseras. Vi ser att det är långa införsäljningsprocesser 
och delmål som behöver nås innan man har en integrerad sensor som levereras ut i volym. Vi anser att vi hittat 
en bra affärsmodell där vi tar betalt för olika kundprojekt och delar upp det i mindre projekt. Det ger ett effek-
tivt samarbete med tydliga delmål, samt intäkter längs införsäljningen. Glädjande är att alla våra kundprojekt 
fallit väl ut och vi går vidare i nästa fas, så som integreringsprojekt. Genom att arbeta på detta sätt mot våra 
kunder tror vi oss kunna bygga upp en större volym av sålda sensorer med återkommande beställningar vilket 
känns långsiktigt. Vi har också initierat ett arbete för att utveckla en ny mjukvara och vår after-sales och servi-
ce-försäljning ytterligare.  Jag ser fram emot att berätta mer om våra olika projekt under nästa år.

I tillägg till att utveckla Gasporox i positiv riktning har vi även gjort flera viktiga framsteg inom vårt dotterbolag 
GPX Medical. Nästa år blir ett intressant år för GPX Medical när Neo-Lungprojektet går in i slutfas. Nästa steg 
blir att planera och genomföra de kliniska studierna med den utvecklade prototypen. För Sinuslightprojektet 
skaen förstudie genomföras för att utvärdera det nya affärsområdet bihålediagnostik.  

Slutligen vill jag önska er en god jul och gott nytt år!

Märta Lewander Xu

Julhälsning från VD

Nästa investerarbrev kommer i mars 2018


