PRESSMEDDELANDE

Swissmedic godkänner Buvidal för behandling
av opioidberoende
Lund — 18 december 2020 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den
schweiziska läkemedelsmyndigheten, Swissmedic, har godkänt Buvidal® vecko- och
månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16
år. Buvidal är det första och enda långtidsverkande läkemedlet som godkänts för behandling av
opioidberoende i Schweiz.
– Swissmedics marknadsgodkännande av Buvidal är ytterligare en regulatorisk milstolpe för
Camurus och betyder att patienter med opioidberoende i Schweiz nu får tillgång till en effektiv
långtidsverkande behandling, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.
Idag uppskattas ungefär 20 000 personer i Schweiz stå på läkemedelsassisterad behandling av
opioidberoende, varav majoriteten erhåller daglig övervakad medicinering.1
Buvidal är en långtidsverkande buprenorfinbehandling som ges en gång i veckan eller en gång i
månaden i form av en subkutan injektion. Behandling med Buvidal har i kliniska studier visats
effektivt reducera användningen av otillåtna opioider, minska opioidabstinens och begär, blockera
upplevda opioideffekter, samt förbättra patientrapporterade utfallsmått jämfört daglig sublingual
behandling.2-5
Opioidberoende är en allvarlig kronisk sjukdom med förhöjd risk för allvarliga infektionssjukdomar
och andra medicinska komplikationer, psykisk ohälsa, social utsatthet och dödlighet.6
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Om Buvidal
Buvidal (buprenorfin injektionsvätska, depålösning i förfylld spruta) är godkänd för behandling av
opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandlingen är
avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre. Buvidal har utformats
för flexibel dosering och finns tillgänglig som veckodoser med styrkorna 8, 16, 24, och 32 mg,
samt månadsdoser med styrkorna 64, 96, och 128 mg, vilket möjliggör individualiserad medicinsk
behandling anpassad till patientens behov. Buvidal ska administreras av sjukvårdspersonal, vilket
ökar behandlingsföljsamhet och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig
exponering mot minderåriga.
Buvidal erhöll regulatoriska marknadstillstånd i EU och Australien i november 2018.
Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och
marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska
sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen
innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende.
Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se
www.camurus.se.
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