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Pileseptin finns nu på Tamros centrallager 

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag Drugsson AB, distributör av Pileseptin på den nordiska 

marknaden, har fått sin första leverans av Pilseptin till Sverige. Produkterna kommer att förvaras på 

Tamro som är Drugssons partner för lager och logistik. Pileseptin tillverkas i Frankrike och kommer 

att finnas tillgängliga för den svenska marknaden på Meds.se och Apotek365 inom kort. Samtidigt 

jobbar Drugsson AB med att sälja in dessa produkter till fler nätapotek och de fysiska apoteken. 

”Vi är glada att Pilseptin som är Drugssons första receptfria produkt kommer att finnas till försäljning 

inom kort, - kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB, - Vi 

fortsätter leta efter nya, eftertraktade produkter som kan vara av intresse för Drugssons pipe-line” 

Mer om Pileseptin: Det är en ny behandling mot hemorrojder som fungerar effektivt genom att 

minska svullnaden och hålla området rent från bakterier och smuts. Pileseptin Spray används mot 

yttre hemorrojder och Pileseptin Gel mot inre hemorrojder. Pileseptin är den enda produkten i sitt 

slag som lindrar och minskar hemorrojderna och inte bara symptomen. 

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com  
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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, Facebook och Twitter! 

http://www.drugsson.com/
http://www.doublebp.com/
http://blog.doublebp.com/
https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one
https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/
https://twitter.com/DoubleBondPharm
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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-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. 

 

 


