Uppsala 2019-12-03

Ett nytt namn för järn succinat - månadskoll för december
Double Bond Pharmaceutical tecknade i fjol ett distributionsavtal med Laboratoire XO för Inofer i
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nu har Double Bond Pharmaceutical även fått
distributionsrättigheterna för Ryssland och Belarus. Inofer är ett järntillskott som består av ferrous
succinat som är en kemisk järnform känd för att lättare upptas i kroppen hos människor med
försämrat upptag av järn. Enligt WHO är "järnbrist den vanligaste och mest utbredda
näringsstörningen i världen". Double Bond redovisade den 28 november positiva resultat från en
klinisk studie med Inofer.
Bolaget undersöker möjligheten att använda ett nytt namn på läkemedlet på nya marknader och
annonserar därför en tävling om den bästa kandidaten för namnet.
Denna månadskoll startar idag den 3e december och pågår fram till söndag den 22 december 2019.
Bästa förslaget premieras med 10 TRISS-lotter och vinnaren annonseras i vloggen. För att delta i
utmaningen skicka ditt förslag till info@doublebp.com innan 22 december 2019.
Mer om tidigare avtal med Laboratoire XO:
https://mb.cision.com/Main/12720/2445250/787980.pdf,
https://mb.cision.com/Main/12720/2976414/1152921.pdf
Mer om DBPs kliniska prövning: https://mb.cision.com/Main/12720/2972792/1151388.pdf
Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com
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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.

