
 

 

 

 

 

Dicot rapporterar goda resultat från prekliniska 
toxikologistudier 
  

Uppsala, 11 oktober 2022. Dicot rapporterar att de prekliniska toxikologistudierna som nu 

genomförs, hittills visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har en god säkerhetsprofil.  

Dicot gör nu flera toxikologistudier inom ramen för det prekliniska programmet med 

läkemedelskandidaten LIB-01. Studier av en läkemedelskandidats toxicitet utgör en nödvändig och 

viktig del i myndigheternas bedömning om start av kliniska studier i människa. 

Dicot har genomfört studier med en subkutan formulering och nu har resultat från den första 

toxikologistudien med oral formulering kommit. LIB-01 har hittills visat sig vara väl tolererad med 

en god säkerhetsprofil och inga tecken på biverkningar har setts i djurstudierna. 

Ett antal studier kvarstår innan bolagets toxikologiprogram är komplett.  

"Dessa resultat är väldigt lovande och överensstämmer med vår förväntan om att LIB-01 har en god 

säkerhetsprofil. Vi arbetar nu vidare med stor tillförsikt", kommenterar Elin Trampe, vd på Dicot. 

 

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande 11 oktober 2022 kl 15.00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elin Trampe, CEO  

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 för 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 minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 

50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention 

att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade 

läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på 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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