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DelSiTech ja Bayer yhteistyöhön lääkeannostelun kehittämiseksi silmäsairauksiin

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja
kansainvälinen Life Science -yritys Bayer ovat solmineet yhteistyö- ja
lisenssisopimuksen, jossa Bayer saa maailmanlaajuisesti oikeudet käyttää DelSiTechin
silikapohjaista lääkeannosteluteknologiaa Bayerin lääkeaineiden annosteluun
silmäsairauksissa.
“Kumppanuus Bayerin kanssa on merkittävä edistysaskel DelSiTechille. Se on jatkoa
jo aikaisemmalle, pitkään jatkuneelle yhteistyölle, jossa Bayer on menestyksellisesti
testannut DelSiTechin silikateknologiaa”, sanoo DelSiTechin toimitusjohtaja Lasse
Leino.
“Olemme
tyytyväisiä,
että
Bayer
on
valinnut
juuri
DelSiTechin
teknologiakumppanikseen silmälääkkeiden annostelussa. Se osoittaa, että biohajoava
silika on erityisen käyttökelpoinen haastavissa lääkeannostelusovelluksissa”, Leino
jatkaa.
”Lääkkeiden annostelu oikealla tavalla silmään on yksi suurimmista haasteista uusien
silmälääkkeiden kehityksessä. Sopimus DelSiTechin kanssa tukee työtämme
innovatiivisten hoitojen kehittämisessä moniin erilaisiin silmäsairauksiin," Bayerkonsernin reseptilääkkeiden tuotekehityksestä vastaava professori Andreas Busch
kertoo. "Yhteistyö DelSiTechin kanssa on osoitus Bayerin vahvasta sitoutumisesta
silmäsairauksien huipputasoiseen tutkimukseen, joka tähtää potilaiden elämänlaadun
parantamiseen."
Sopimuksen mukaan Bayer maksaa DelSiTechille etappimaksuja kehitystavoitteiden
saavuttamisesta eri kehitysvaiheissa sekä rojalteja ja etappimaksuja kaupallistamisesta
ja tuotteiden myynnistä. Maksujen määriä ei julkisteta. Lisäksi Bayer rahoittaa kaikki
yhteistyöhankkeiden kehitys- ja kaupallistamiskustannukset.
DelSiTech Oy kehittää ja kaupallistaa lääkeannosteluteknologiaa, joka perustuu
omaan patentoituun biohajoavaan silikapohjaiseen biomateriaaliin. Yhtiön tarjoaa
myös tuotekehityspalveluja ja lääkeannosteluratkaisuja muille alan toimijoille sekä
lisensoi
kehittämäänsä
teknologiaa
maailmanlaajuisesti.
Lisätietoja
www.delsitech.com ja www.facebook.com/delsitech.

Bayer: Science For A Better Life
Kansainvälisen Bayer-konsernin ydinosaaminen on Life Science –alalla
terveydenhoidon ja maatalouden parissa. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu
ihmisiä hyödyttäviksi ja elämänlaatua parantaviksi. Samalla Bayer haluaa luoda
sidosryhmilleen lisäarvoa innovaatioilla sekä panostaa kasvuun ja parempaan
tuottavuuteen. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita
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sekä toimimaan yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuuntuntoisella tavalla. Vuonna
2015 Bayer-konserni työllisti noin 117 000 henkilöä, ja sen myynti oli 46,3 miljardia
euroa. Investoinnit nousivat 2,6 miljardiin euroon ja tutkimus- ja tuotekehityskulut 4,3
miljardiin euroon. Nämä luvut sisältävät huipputeknologiaa hyödyntävän
materiaalituotannon liiketoimintayksikön, joka listattiin pörssiin nimellä Covestro
6.10.2015. Lisätietoja www.bayer.com ja www.bayer.fi
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Ennakoivat lausunnot
Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayer-konsernin tai Bayer-toimialan
johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat
tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näistä
ennusteista. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta
osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja
uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

