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Vi presenterar Temodex på internationella konferensen Neurooncology and 
Neurosurgery 24 april i Dubai 

Vår	  produkt	  Temodex	  -‐	  ett	  läkemedel	  mot	  hjärncancer	  som	  redan	  är	  registrerat	  i	  Belarus	  och	  
utvecklas	  för	  godkännande	  i	  resten	  av	  världen	  –	  ska	  presenteras	  i	  ett	  muntligt	  föredrag	  på	  
internationella	  konferensen	  Neurooncology	  and	  Neurosurgery	  som	  hålls	  i	  Dubai	  den	  24-‐25	  
april.	  	  

”Vi	  har	  fått	  en	  ära	  att	  presentera	  läkemedlet	  och	  det	  senaste	  data	  i	  form	  av	  en	  Keynote	  
presentation	  och	  är	  mycket	  glada	  för	  denna	  möjlighet,	  säger	  Iulia	  Karlsson,	  Regulatory	  
Affairs	  Specialst	  på	  DBP	  som	  även	  kommer	  att	  presentera	  produkten	  på	  konferensen.	  	  
”Eftersom	  det	  finns	  så	  mycket	  att	  berätta	  för	  det	  vetenskapliga	  och	  kliniska	  samfundet	  om	  
både	  genomförda	  och	  kommande	  studier	  på	  Temodex	  samt	  om	  de	  fördelar	  som	  
behandlingen	  innebär	  för	  patienter	  med	  olika	  grader	  av	  gliom	  ser	  vi	  mycket	  fram	  emot	  att	  få	  
diskutera	  produkten	  med	  toppexperter	  inom	  hjärncancer	  och	  hjärnkirurgi.”	  

	  

Dessutom	  har	  vår	  representant	  Iulia	  Karlsson	  fått	  förfrågan	  om	  att	  moderera	  en	  av	  
sektionerna	  om	  hjärncancerbehandling	  på	  eventet.	  	  

	  

Mer	  om	  konferensen:	  

2nd	  International	  Conference	  on	  Neurooncology	  and	  Neurosurgery,	  April	  24-‐25,	  2017	  Dubai,	  
UAE:	  http://neurooncology.conferenceseries.com/scientific-‐program	  
 

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. 
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Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 

Maila till: info@doublebp.com 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn och Twitter! 
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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. 

 

 


