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Vicore informerar om de kliniska programmen med anledning av 
utbrottet av COVID-19 

 Göteborg, 20 mars 2020 – Vicore Pharma informerar om de kliniska programmen med 
anledning av det nuvarande utbrottet av COVID-19. 
 
Den pågående studien av Raynaud’s fenomen i patienter med systemisk skleros, där effekter av 
C21 på blodflödet undersöks, har rekryterat försöksdeltagare snabbare än planerat. Det kliniska 
prövningsarbetet kommer nu dock att bromsas upp av att försöksdeltagare undviker icke-
nödvändiga sjukhusbesök. 
 
”Att säkerställa försöksdeltagarnas säkerhet är av yttersta vikt. Baserat på hur väl rekryteringen 
fungerat hittills tror jag att vi har goda mögligheter att snabbt ta igen den tid vi förlorar och 
rapportera resultaten i slutet av året, som ursprungligen planerat,” säger Carl-Johan Dalsgaard, VD 
för Vicore Pharma. 
 
Myndighetsansökan när det gäller Fas II-studien i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF), där vårt 
mål är att uppnå en betydande behandlingsförbättring för patienterna, väntas som planerat 
lämnas in i slutet av denna månad. COVID-19 har inte haft någon inverkan på 
ansökningsprocessen. Vicore räknar med att patientrekryteringen till studien kommer att starta 
under Q3 2020. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com    
 
 
Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ) 
Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och 
relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02. 
 
VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt lungfibros vid 
systemisk skleros (”SSc”). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande 
substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är 
förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella 
lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. 
 
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se 
www.vicorepharma.com. 
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