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BeloGal® platform är tillämplig för målsökande leverans av Meropenem till 

lungor 

Det första steget I biodistrubutionsstudien av Belopenem I råttor har framgångsrikt avslutats. 

Double Bond Pharmaceutical har genom att kombinera sin plattform BeloGal® med den välkända 

antibiotikan Meropenem utvecklat två formuleringar av Belopenem. 

Den senaste studien visade att med dessa formuleringar är leveransen av Meropenem till lungan 

överlägset mycket högre än nuvarande standardbehandling av Meropenem genom intravenös 

lösning. 

Hela studien väntas slutföras I December 2019 – Januari 2020. 

“Jag är väldigt glad att få validera BeloGal® plattformen för riktad behandling av en extra API-

meropenem. Jag tror att det kommer resultera bredare utveckling av nya behandlingar för olika 

lungsjukdomar och med det, ge en ljusare framtid för patienterna ", säger Igor Lokot, VD för Double 

Bond Pharmaceutical. 

Studien utförs inom ramarna för EuroStar project: https://news.cision.com/se/dbp/r/dbp-har-

beviljats-eurostars-finansiering-for-utveckling-av-en-ny-produkt-for-behandling-av-

lunginfla,c2576018 

Mer om BeloGal®: BeloGal® är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det 

organ var läkemedel behöver verka. 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019. 

____________________________________________________________________ 

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

https://news.cision.com/se/dbp/r/dbp-har-beviljats-eurostars-finansiering-for-utveckling-av-en-ny-produkt-for-behandling-av-lunginfla,c2576018
https://news.cision.com/se/dbp/r/dbp-har-beviljats-eurostars-finansiering-for-utveckling-av-en-ny-produkt-for-behandling-av-lunginfla,c2576018
https://news.cision.com/se/dbp/r/dbp-har-beviljats-eurostars-finansiering-for-utveckling-av-en-ny-produkt-for-behandling-av-lunginfla,c2576018


 
 
 
 
 
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! 
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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. 
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