
Dicot kontrakterar världsledande medicinsk
expert inom erektil dysfunktion
Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot har ingått ett konsultavtal med Dr Harin
Padma-Nathan, världsledande medicinsk expert inom manlig sexuell dysfunktion. Dr
Padma-Nathan har deltagit i utvecklingen av de läkemedel för erektionssvikt som finns
idag och var bland annat ansvarig studieläkare under utvecklingen av Viagra och Cialis.
Hans artikel om Viagra i New England Journal of Medicine är den mest citerade någonsin
inom urologi.

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet för behandling
av erektil dysfunktion och tidig utlösning och företaget förbereder nu starten av kliniska studier
med läkemedelskandidaten LIB-01.

Företaget har nu ingått ett konsultavtal med Dr Harin Padma-Nathan, en världsledande läkare
inom utveckling av läkemedel mot erektil dysfunktion. Dr Padma-Nathan har varit ansvarig
studieläkare i över 110 kliniska prövningar, inklusive utvecklingsprogrammen för Viagra och
Cialis. Han har publicerats frekvent, till exempel tre mycket uppmärksammade artiklar i New
England Journal of Medicine om Viagra, MUSE och Caverject. Viagra-artikeln från 1998 är
fortfarande den mest citerade inom urologi.

Dr Padma-Nathan fick American Urological Associations stipendium och har haft en professur i
klinisk urologi på Keck School of Medicine vid University of Southern California. Han har varit
återkommande gäst i alla stora nyhetskanaler som CNN, Fox och 20/20, och hans forskning är
citerad bland annat i New York Times och Los Angeles Times.

"Jag är väldigt glad och hedrad över att få stötta Dicot-teamet. LIB-01, med sin unika
verkningstid, utlovar ett paradigmskifte för behandling av erektil dysfunktion. Det är den första
revolutionerande molekylen som kommit inom området sedan Viagra”, kommenterar Harin
Padma-Nathan, MD.

"Det är mycket glädjande att Dr Padma-Nathan kommer att vara rådgivare till Dicot och jag är
säker på att hans erfarenheter från detta medicinska område på den internationella arenan
kommer att tillföra mycket värde inom flera strategiska områden", säger Elin Trampe, vd för
Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 739 80 14 08 
E-post: 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
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värderad till cirka 75 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.
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