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IRLAB presenterar vid Society for Neuroscience 
2019 års Neuroscience conference 

IRLAB meddelade idag att Dr. Susanna Holm Waters, chef för biologi och biostatistik vid IRLAB, kommer att 
presentera en poster med titeln "Preclinical pharmacology of IRL752, a novel compound to treat postural 
instability and cognitive deficits in Parkinson’s disease" på Society for Neuroscience (SfN) 2019 års 
‘Neuroscience conference’. Konferensen kommer att äga rum den 19-23 oktober på McCormick Place 
Convention Center i Chicago, USA.  

Den internationella SfN Neuroscience-konferensen är den största samlingen av forskare och sjukvårdspersonal 
som arbetar inom neurovetenskap med målet att främja banbrytande upptäckter inom neurovetenskapen. 
Varje år attraherar konferensen 30 000 ledande neurovetenskapsmän som delar sina senaste 
forskningsresultat och presenterar ny vetenskap bland branschkollegor. 2019 års konferens markerar också 50-
årsjubileet för Society for Neuroscience. 

Clas Sonesson, forskningschef på IRLAB, kommenterade ”SfN Neuroscience-konferensen är den mest 
betydelsefulla konferensen för forskare inom neurovetenskap över hela världen. Det är viktigt för IRLAB att 
vara närvarande vid dessa typer av kongresser för att kunna visa och diskutera vår forskning i det medicinska 
samfundet. Deltagarna består inte bara av ledande experter och forskare på området utan också några av 
världens viktigaste läkemedelsföretag.” 

Hitta posterpresentationen på kongressen: 

Presentationstid: onsdag 23 oktober kl 09:00 – 10: 00 

Presentationsnummer: 653.18 

Titel: Preclinical pharmacology of IRL752, a novel compound to treat postural instability and cognitive deficits in 
Parkinson’s disease 

Session titel: Genetic models of Parkinson’s disease 

Länk: http://bit.ly/irlab_poster_sfn 

För mer information 
Nicholas Waters, VD 
Tel: +46 730 75 77 01 
E-post: nicholas.waters@irlab.se 

Om IRLAB 
IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas 2-kandidater, IRL752 
och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga 
rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening 
Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala 
nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-
plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på 
Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information 
på www.irlab.se. 
 


