
Double Bond Pharmaceutical har lämnat in internationell PCT ansökan för Temodex

DBP har den 28 april lämnat in en internationell Patent Cooperation Treaty (PCT) ansökan gällande Temodex – innovativa behandlingen mot hjärncancer.
Ansökan lämnades till svenska Patent- och registreringsverket och ska leda i framtiden till flera nationella patentansökningar för att skydda produkten på
största marknader såsom USA, EU, Japan, Canada, Australia, México med flera.

”Vi ser att det finns mycket goda förutsättningar för att Temodex ska bli förstavalsbehandlingsprodukt för samtliga hjärncancerpatienter oavsett deras MGMT
status, vilket innebär att Temodex har en enorm kommersiell potential. Den aktuella patentansökan kommer att leda till ett skydd av Temodex för oss upp
till 2036, vilket är ganska ovanligt, - kommenterar Igor Lokot. - Förra årets Orphan drug designation som Double Bond fick av EMA ska kunna ytterligare
skydda bolagets IP-rättigheter för produkten i 10 år.

Mer om Temodex
Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid, utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är registrerat på marknaden i Vitryssland
sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och förbereds nu för att gå igenom alla de tester och
prövningar som behövs för att registreras i EU och även globalt. Mer information hittar du här.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com
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Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery
technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av
hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug-status av EMA för Temodex.
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