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Patent godkänns i Japan
Japans patentverk har nu meddelat att flertalet krav i PharmaLundensis ansökan avseende
IodoCarb comp kommer att godkännas. IodoCarb comp består av en kombination av jodkol
(som i tidigare klinisk studie befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på
KOL-sjuka) och perklorat (som förhindrar upptag av jod i kroppen). Kombinationen av dessa
två substanser förväntas ge en god förbättring av lungfunktionen utan negativ påverkan på
sköldkörteln. Patentet varar till 2038.
VD Dr Staffan Skogvall:
Det nya patentet innebär att vi nu har skydd för IodoCarb comp på alla de tre största
läkemedelsmarknaderna i världen (USA, Europa och Japan) samt ytterligare en del länder,
och fler väntas.
PharmaLundensis KOL-projekt har ett omfattande patentskydd:
Patentfamilj 1: WO2009067067) Skyddar användningen av jodkol för behandling av KOL.
Giltigt i de flesta länder i Europa, Kina, Japan och Ryssland. Patent giltigt i ytterligare 15 år.
Patentfamilj 2: (WO2015075111) Skyddar kombinationen av jodkol och perklorat, IodoCarb
comp, för behandling av KOL utan sköldkörtelbiverkningar. Godkänt i USA, Europa, Japan,
Sydafrika och Israel. Behandlas för närvarande i Kina, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och
Ryssland. Patent giltigt i ytterligare 20 år.
Patentfamilj 3: Skyddar det nya jodkolet, IodoCarb novum, med bättre kvicksilverbindande
förmåga och mindre jodfrisättning. Lämnas in snart och kan ge skydd i 25 år.
PharmaLundensis genomför för närvarande sonderingar gentemot ett flertal större
läkemedelsbolag för att klargöra om det kan vara lämpligt att sluta ett samarbetsavtal kring
KOL-projektet.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
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Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2018.

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya läkemedel mot lungsjukdomar som idag saknar effektiv behandling
såsom KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av läkemedel
och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem.

