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Double Bond Pharmaceutical söker patent för användning av järnsuccinat 
 
Double Bond Pharmaceutical har lämnat in en svensk patentansökan för att skydda användning av järnsuccinat 
för vissa indikationer.  
 
Tidigare i år visade en klinisk studie, ett samarbete mellan Double Bond Pharmaceutical AB och Skellefteå 
universitet, att Inofer (järnsuccinat) förbättrar markant och signifikant järnupptag, järnmättnad och järnlager hos 
patienter med hjärtsvikt och järnbrist. 
 
Double Bond Pharmaceutical AB har genom sitt dotterbolag Drugsson AB distributionsrättigheten för Inofer 
(järnsuccinat) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
 
”Vi är mycket glada över att Inoferstudien, enligt planerna, visat effekt för en viss grupp av svårbehandlade 
patienter, - kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond, - Nu ska vi se till att kommersialisera uppfinningen på 
de aktuella marknaderna och försörja den nordiska marknaden med en mycket potent produkt” 
 
Mer om kliniska prövningar av Inofer: https://mb.cision.com/Main/12720/2972792/1151388.pdf 

Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com   

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 29 november 2019 

____________________________________________________________________ 

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. 

 


