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PEPTONIC medical AB (publ) Address: Gustavslundsvägen 143    

Org number: 556776-3064  SE-167 51  BROMMA, Sweden 

VAT number: SE556776306401 Telephone: +46 (0)8 530 20 110 
Säte: Uppsala  www.peptonicmedical.se

Peptonic Medical söker patentskydd för sin vaginalgel  

Stockholm den 30 maj 2017. Peptonic Medical AB (publ) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en 
patentansökan för att skydda användningen av sin vaginalgel för behandling av symtom som 
associeras med vaginal atrofi. Ansökningen är inlämnad till PRV i Sverige. Ansökan har lämnats till 
patent- och registreringsverket i Sverige och är prioritetsgrundande. Under de kommande tolv 
månaderna behöver Bolaget bestämma i vilka övriga länder ansökan skall lämnas. 
 

- Vi har arbetat intensivt med vårt patentombud för att ta fram en patentansökan för gelen 

utan oxytocin. Nu känner vi att vi har hittat något i gelen som har tillräcklig uppfinningshöjd, 

vilket är oerhört glädjande, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.  

Bolaget har registrerat varumärket VagiVital® för produkten. 

 

För mer information, kontakta: 

Johan Inborr, VD 

Mobil: +46 708 853 893 

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se 

 

 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 30 maj 2017. 

 
 
Om Peptonic 
 
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling 
av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 
och dess första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ baserat på oxytocin, 
för lokal behandling av vaginal atrofi.  
 
VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan. Bolaget har 
genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i 
paritet med de effekter som påvisats för de läkemedelspreparat som finns på marknaden idag. 
Peptonic har lämnat in en patentansökan för VagiVital® för behandling av symtom som vanligen 
uppstår vid vaginal atrofi. Bolaget har även lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin 
för att behandla symtom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information finns på bolagets 
hemsida www.peptonicmedical.se . 
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