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Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD) 

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. 
Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas.  

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är 
många, bland annat  snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent 
växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan 
flera år nyttjas av bolagets kunder.  

Medclair NOD - ett personligt arbetsmiljöverktyg 
Medclairs lustgasdetektor är ett portabelt mätverktyg som är framtaget för att proaktivt förbättra 
arbetsmiljön. Detektorn fungerar som ett personligt arbetsmiljöverktyg, den mäter användarens 
exponering för lustgas under ett arbetspass. Om koncentrationen skulle överskrida gränsvärdena så 
varnar enheten.  

Beviljat patent 
Medclair har nyligen fått ett  patent beviljat kring tekniken som används i NOD vilken ger en specifik 
mätning av lustgaskoncentrationen vid personligt exponering. NOD är utrustad med ett unikt filter 
som enbart fångar koldioxiden och låter lustgas nå detektorn, vilket gör att mätningen blir mer 
precis.  

NOD är en viktig del i vår strävan att erbjuda säker och hållbar användning av lustgas. Lustgasen 
innebär många fördelar men är en en växthusgas som behöver samlas in och destrueras. Med hjälp 
av våra produkter erbjuder vi hållbara lösningar, från mätning till uppsamling och destruktion, säger 
Jonas Lundh, VD Medclair AB. 

Vi är stolta över att vi erhållit ett nytt internationellt patent. Det visar tydligt att vår 
produktutveckling och teknologi ligger i absolut framkant, säger Olesya Nikonova, R&D Manager på 
Medclair AB 

__________________________________________________________________________________ 
Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk 
strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda 
säker och hållbar lustgas till sjukvården. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  
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