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Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum tecknar utvecklingsavtal 
med ett svenskt läkemedelsbolag med ett ordervärde på ca 200 000 
SEK 
STOCKHOLM, SVERIGE –15 Mars, 2018. Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum AB har 
kontrakterats för formulering av ett nytt protein-baserat läkemedel i klinisk 
utvecklingsfas. 
Uppdraget utförs för ett svenskt noterat läkemedelsutvecklingsbolag med två protein-
baserade produkter under utveckling. Den aktuella läkemedelskandidaten befinner 
sig just nu i uppstarten av kliniska fas 2 prövningar. Läkemedlets verkningsmekanism 
ställer höga krav på formuleringens partikelstorlek samt förmågan att kunna att torka 
biologiska material utan skadlig nedbrytning. LaminarPace unika egenskaper inom 
just dessa områden var avgörande för uppdraget. 
Ziccums VD Göran Conradson: “Jag är väldigt nöjd med att ta hem vår första order 
vilket såklart betyder ett viktigt kommersiellt genombrott. Vi värderar pilotprojekt av 
den här typen högt i uppstarten av vår kommersiella resa även om vårt huvudfokus 
är att sälja instrument”  

Att kunna generera stabila, torra, mikroniserade pulver med minimala förluster och 
som kan generera reproducerbara resultat är kritiskt för alla läkemedelsbolag i 
utvecklingsfas. I synnerhet när utvecklingen avser temperaturkänsliga, protein-
baserad behandlingar. LaminarPace har tidigare använts vid torkning och formulering 
av ett stort antal känsliga material. 

 
För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta: 
Fredrik Sjövall, CEO  
E-mail: fredrik.sjovall@inhalation.se 
Mob: (0)70 64 508 75 
 
För mer information om Ziccum, vänligen kontakta: 
Göran Conradson: Managing Director  
E-mail: conradson@ziccum.com 
Mob: +46 709 61 55 99  
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Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande 
instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, 
PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, 
karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår 
hälsa när vi andas in dem. 
Om Ziccum AB 
Ziccum AB utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet 
för spraytorkning, LaminarPace®. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-
märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket 
låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar 
stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet 
är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner 
och peptider.  
 
Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 15 mars 2018. 
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