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Double Bond Pharmaceutical och NIHR har tecknat kontrakt för Study Support 

 

Double Bond Pharmaceutical (DBP) och The National Institute for Health Research (NIHR) i 

Storbritannien har tecknat ett avtal om en undersökning av hur fort en klinisk studie av SI053 kan 

påbörjas och hur många patienter som kan rekryteras. Undersökningen kommer att omfatta 

möjligheten att utföra alla faser av kliniska prövningar i Storbritannien och inkluderar hela utbudet av 

tjänster från granskning av protokoll och information om- och identifikation av kliniker, till 

planeringen av studien och övervakning av klinikernas prestation. Denna ”Study Support” tjänst som 

NIHR tillhandahåller är helt gratis. 

 

”Storbritannien är känt för sin expertis inom kliniska prövningar och är en mycket viktig marknad för 

vår läkemedelskandidat SI053. Det skulle vara en fördel för oss att kunna inkludera brittiska kliniker i 

våra kommande kliniska prövningar, säger Igor Lokot, VD på DBP. -Vi är väldigt glada över stödet från 

NIHR så vi kan utföra kliniska prövningar på det mest effektiva sättet.” 

 

Mer om The National Institute for Health Research och deras Study Support tjänst:  

https://www.nihr.ac.uk/life-sciences-industry/running-your-study-in-the-nhs/study-support-service-

summary/    

 

Mer om SI-053 och Temodex: 

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i 

Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. 

Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för 

att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom 

alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU 

och globalt. Mer information hittar du här (http://doublebp.com/sv/produkter/temodexsv). 
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Maila till: info@doublebp.com 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter! 

____________________________________________________________________ 

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-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, 
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat 
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. 
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex. 
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