Pressmeddelande 27 februari 2013
Yields intressebolag Dermafol meddelar
signifikant effekt i djurförsök med PerioHeal™
Yield Life Sciences intressebolag Dermafol har under hösten utfört en djurstudie
för att testa effekten av PerioHealTM in vivo. Studien utfördes i Danmark på 40
möss och resultaten visar en signifikant effekt mot en negativ kontroll.
Dermafol utvecklar PerioHealTM med fokus på den mycket vanligt förekommande
åkomman paradontit, även känd som tandlossning, och har under 2012 framställt
prototyper i samarbetet med Medical University of Gdansk. Produktutvecklingen och
djurstudien finansieras helt av Dermafol och alla resultat och uppfinningar ägs av
Dermafol.
- Studien gav ett proof-of-concept som vi länge har strävat efter och nu kan anse oss
ha uppnått in vivo. Resultaten stärker vår tilltro till PerioHealTM och vi vill nu påbörja
det förberedande arbetet för att testa konceptet i klinik, säger Dermafols VD Tobias
Thornblad.
Dermafols längst komna utvecklingsprojekt PerioHealTM är en medicinteknisk produkt
som erbjuder tandläkare och tandhygienister ett unikt verktyg inom tandlossning.
Produkten avser att väsentligt höja livskvaliteten för en stor patientgrupp samtidigt
som tandvården erbjuds en attraktiv och enkel lösning på ett växande problem.
- Vi tycker att utvecklingen i Dermafol är spännande och att resultaten från studien
utgör den viktigaste milstolpen i bolaget hittills. Vi kontaktar just nu fler investerare
för att samfinansiera bolaget fram till nästa stora värdehöjare - klinisk prövning,
säger Yield Life Sciences VD Anders Hilmersson.
Dermafol AB bedriver utveckling och kommersialisering av unika, folatbaserade
behandlingsmetoder för mun, hud och slemhinnor. Dermafol samarbetar bland annat med
Merck Millipore i Schweiz, ett bolag i Merckkoncernen. Yield äger idag cirka
40,9 % av Dermafol.
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Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom
läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
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