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AcuCort lanserar varumärket ISICORT®  
 
AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) lanserar idag det registrerade varumärket 

ISICORT® för sin innovativa läkemedelskandidat tidigare kallad Dexa ODF. Bytet av namn 

till ISICORT® baseras på att produkten närmar sig kommersialisering och att ett registrerat 

varumärke nu är viktigt. AcuCorts läkemedelskandidat ISICORT® är en så kallad ”rescue 

product” som är tänkt att användas vid bland annat akuta och svåra allergiska reaktioner 

där receptfria produkter inte räcker till.  

 
AcuCort har ansökt och erhållit registrering av varumärket ISICORT® från EU:s 
immaterialrättsmyndighet, European Intellectual Property Office (EUIPO). Godkännandet 
från EUIPO innebär varumärkesskydd för den sökta produktklassificeringen (medicinska 
preparat, klass 5) av ISICORT® inom hela EU.  
 
Framtagningen av varumärket ISICORT® är ett första resultat av samarbetet med reklam- och 
hälsobyrån Relevans i Helsingborg. Relevans är specifikt inriktade mot kunder inom life 
science-sektorn och utvecklar tillsammans med AcuCort varumärkesplattformen för 
ISICORT®. Samarbetet har också resulterat i ett förslag till förpackningsdesign, som kommer 
att  bedömas av läkemedelsverket i bolagets ansökan om marknadsgodkännande av 
ISICORT®. 
 
ISICORT® är en snabblöslig film innehållande kortisonsubstansen dexametason som läggs på 
tungan och löses upp inom 15 sekunder utan att patienten behöver ta vatten och förenklar 
därför snabb medicinering. Produkten ligger förpackad i en tunn plastfolie som är lätt att 
alltid bära med sig. 
 
- Registreringen och lanseringen av varumärket ISICORT® representerar ett viktigt framsteg i 
arbetet att förbereda kommersialiseringen av AcuCorts innovativa läkemedelskandidat. Jag 
ser fram emot det fortsatta spännande utvecklingsarbetet kring varumärkesplattformen och 
de kommande kommunikationsaktiviteterna avseende ISICORT® säger Mats Lindfors, VD för 
AcuCort AB.  
 
För mer information, vänligen kontakta 
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB  
Tel: +46 70 790 5815  
Epost: mats.lindfors@acucort.se 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Om glukokortikoider 
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider 
till exempel vid allergi och viral krupp. Även cancerpatienter som lider av illamående och 
kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel  
är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk 
personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade  
som den som eventuellt hjälper denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. 
Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med 
samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde. 

Om AcuCort AB 
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på 
tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart 
produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand 
för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och 
kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan 
om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker 
bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT®  kan vara relativt kort. 
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna 
www.acucort.se. 

Om Relevans– en reklam- och hälsobyrå baserad i Helsingborg  
Läs mer på www.relevans.net 

 

http://www.acucort.se/
https://www.relevans.net/

	AcuCort lanserar varumärket ISICORT®
	För mer information, vänligen kontakta Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
	Tel: +46 70 790 5815
	Epost: mats.lindfors@acucort.se
	Om glukokortikoider Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och viral krupp. Även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling anv...
	är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade
	som den som eventuellt hjälper denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde.
	Om Relevans– en reklam- och hälsobyrå baserad i Helsingborg
	Läs mer på www.relevans.net

