
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
PRESSMEDDELANDE 
Stockholm 2017-12-21 
 

 
 

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att man lämnat in en 
patentansökan gällande vardenafil buckal film till Europeiska 
patentverket 
 
Karessa har den 20 december 2017 lämnat in en ansökan till det Europeiska patentverket 
rörande användande och beredning av buckal film innehållande vardenafil.  

 
Karessa utvecklar effektiva läkemedel baserat på vår patenterade buckala film och väl 
beprövade läkemedelssubstanser inom terapiområdet erektil dysfunktion. Som en följd av detta 
arbete har nu Karessa kunnat lämna in en patentansökan kring användande och beredning av 
den buckala filmen tillsammans med vardenafil.  
 
Patentansökan för den buckala filmen (”filmpatentet”) lämnades in 2005 och är nu godkänt på 14 
marknader (Sweden, the USA (Notice of Allowance), China, Russia, Japan, Australia, New Zealand, South 
Africa, India, New Zealand, Canada, South Korea, Mexico and Israel) och under behandling på övriga 
betydande marknader. Patentet ägs av Uppsalagruppen AB med en exklusiv, livslång, kostnadsfri licens 
för Karessa inom terapiområdet erektil dysfunktion 
 
Karessas europeiska patentansökan registrerades som patentansökan nummer 17208875.9.  

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)  
Tel: 08-768 22 33 
E-post: michael.brobjer@karessa.se 
 
 
Om Karessa Pharma Holding AB 
Karessa utvecklar nya läkemedel baserade på en patenterad drug delivery teknologi och välbeprövade substanser för att kunna 
erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Karessa är listad på Nasdaq First North och har Remium 
som certified advisor.  
 
Om Karessas läkemedelsprojekt för behandling av erektionsproblem  
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att 
effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som 
tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.  
Karessa har utvecklat en buckal film med vardenafil (K-03). Filmen är liten och placeras under läppen där den löses upp, 
samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tas upp direkt till blodbanan. Det handlar om att enkelt få in läkemedel i 
kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv. Detta helt oberoende av om man nyss 
ätit en god middag. 
 
Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. Den globala marknaden för 
impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 40 miljarder kronor. 
 
För mer information, se karessa.se 
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