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AcuCort erhåller patent i Kanada för bolagets läkemedel 
Zeqmelit™  
AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den 
kanadensiska patentmyndigheten CIPO, Canadian Intellectual Property Office, 
har beviljat ett patent för AcuCorts läkemedel Zeqmelit™. Patentskyddet 
omfattar munfilmsteknologin med steroider som möjliggör en användarvänlig 
administrationsform för patienten.  

Det positiva beskedet från den kanadensiska patentmyndigheten CIPO innebär att 
munfilmsteknologin med steroider som används i AcuCorts godkända läkemedel 
Zeqmelit™ har patentskydd. Läkemedlets tidigare namn var ISICORT. Det kanadensiska 
patentet är samägt med AcuCorts tidigare tillverkningspartner LTS Lohmann.  

Immateriella rättigheter som patent- och varumärkesskydd spelar en avgörande roll för 
AcuCorts framtida kommersiella möjligheter. Bolaget har en aktiv strategi för 
immateriella rättigheter som täcker de viktiga läkemedelsmarknaderna. Zeqmelit™ 
har idag patentskydd i över 30 länder inklusive Europa, USA, Japan, Kina och Kanada. 

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den 
välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga 
munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som till exempel 
svåra och akuta allergiska reaktioner. Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och 
Norge. Registreringsprocessen för andra länder inom EU pågår. AcuCorts övergripande 
målsättning är att kommersialisera Zeqmelit™ globalt, det vill säga i EU, USA och på 
andra nyckelmarknader.   

– Vi är glada över att patentmyndigheten i Kanada beviljat patentet för Zeqmelit™. En 
stark och bred patentportfölj är dessutom en förutsättning för framtida potentiella 
licenser och partnerskap inför den kommande globala kommersialiseringen, säger 
Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.  
 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 19 oktober 2022. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB 
Telefon: 070 365 5400 
Epost: jonas.jonmark@acucort.se 
 
Om AcuCort AB (publ) 
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit™, en ny snabblöslig munfilm att 
lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. 
Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig 
administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska 
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reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för 
behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. 
Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det 
bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. 
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna 
www.acucort.se.  

http://www.acucort.se/

	Pressmeddelande 2022-10-19

