
 

 

 

 

 

Dicots studieresultat utvalt att presenteras på 
European Society for Sexual Medicine 

Uppsala, 8 december 2022. Läkemedelsföretaget Dicot meddelar att resultat från den senaste 

studien av verkningsmekanismen hos LIB-01 har valts ut att presenteras på European Society 

for Sexual Medicine's årliga kongress i februari 2023.   

European Society for Sexual Medicine (ESSM) är den ledande vetenskapliga organisationen inom 

sexualmedicin vars årliga kongress i februari samlar framstående forskare och läkare från hela 

världen.  

 

Inför kongressen har Dicot tillsammans med partnern Pelvipharm skickat in ett abstract med resultat 

från den senaste studien av verkningsmekanismen hos LIB-01, dvs hur läkemedlet fungerar i kroppen 

för att nå önskad effekt. Resultaten visar att verkningsmekanismen skiljer sig från dagens 

potensläkemedel och att LIB-01 därmed kan representera en helt ny generation potensläkemedel. 

 

ESSMs vetenskapliga råd har nu godkänt och valt ut Dicots studieresultat för presentation vid den 

årliga kongressen i Rotterdam i februari 2023. 

 

”ESSM handplockar för andra året i rad våra resultat, vilket bekräftar det unika med vår 

läkemedelskandidat. Att våra studier på verkningsmekanismen visar att LIB-01 kan komma att 

representera en ny generation av potensläkemedel, har ett stort nyhetsvärde inom detta medicinska 

fält”, säger Elin Trampe, vd på Dicot. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elin Trampe, vd  

Tel: +46 739 80 14 08  

Email: elin.trampe@dicot.se  

Om Dicot AB 

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre 

behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt 

längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. 

Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 

60 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-

studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla 

LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.  

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se 
www.dicot.se. 

mailto:elin.trampe@dicot.se
http://www.dicot.se/

