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PainDrainer® varumärke godkänt i USA
LUND, SWEDEN – PainDrainer AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (the US Patent
and Trademark Office, USPTO) har tillkännagivit att man har beviljat bolagets varumärkesansökan i
USA för PainDrainer®. Godkännandet från USPTO innebär att bolaget nu har varumärkesskydd för
PainDrainer inom hela EU och i USA.
PainDrainer® är en unik smärtcoach med klinisk evidens att öka livskvaliteten och minska smärtnivån
hos de som lever med långvarig smärta. Appen, som tack vare AI är helt patient-centrisk, ger insikter
hur de vardagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån och hjälper därmed användaren att återta
kontrollen över sitt liv. PainDrainer ger helt individ-anpassade råd och tips hur aktivitetsbalans
uppnås och hjälper till att prioritera de aktiviteter som är värdefulla för användaren. PainDrainer är
CE märkt och har klartecken för FDA MMD class I.
”Det är mycket glädjande att vi har erhållit ett godkännande av vårt varumärke PainDrainer® i USA.
Det positiva beskedet från det amerikanska patentverket ligger helt i linje med vår
kommersialiseringsstrategi för PainDrainer®, dvs global närvaro”, säger Prof. Carl Borrebaeck,
arbetande styrelseordförande PainDrainer AB.
PainDrainer AB samarbetar med Potter Clarkson för strategier och juridisk rådgivning vad gäller
varumärke och patent.
För mer information, vänligen kontakta:
Carl Borrebaeck
Ordf. PainDrainer AB
carl.borrebaeck@paindrainer.com
0708–218330
Om PainDrainer AB
PainDrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala redskap inom hälsa. PainDrainer grundades 2018
av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Klement (själv kronisk smärtpatient), samt Göran Barkfors (ITspecialist). Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram
insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen
sällan är den andra lik. PainDrainer® använder avancerade beräkningar baserat på artificiell
intelligens för att coacha användaren i att planera sin dag utan att överskrida en viss smärtnivå samt
säkerställa att det finns energi över till aktiviteter som användaren värdesätter högt.
PainDrainer® har klinisk evidens, är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), selfmanagement och artificiell Intelligens (AI) samt är CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I.
www.paindrainer.com

