
Uusi lasten oraalinen anestesiatuote markkinoille 

Bocapin salkkuyhtiö, Suomalais-sveitsiläinen lääkeyhtiö Primex Pharmaceuticals AG ja ranskalainen 
lääkekehitysyhtiö Advicenne SA ilmoittivat 22.2.2016, että Primex ostaa kaikki oikeudet Advicennen kehittämään 
innovatiiviseen, suun kautta otettavaan lasten anesteettiin. Potentiaaliset markkinat on arvioitu suuruudeltaan 
satojen miljoonien eurojen suuruisiksi. 

Tuote on ainutlaatuinen, sillä se on oraalinen ja kehitetty lasten sedaatioon. Sitä on jo menestyksellisesti käytetty 
miltei 10 000 lapsipotilaalle kehitystyössä mukana olleessa ranskalaisessa yliopistosairaalassa. 

Kaupan avulla Primex Pharmaceuticals laajentaa anesteettiensä valikoimaa merkittävästi. Tätä ainutlaatuista 
tuotetta markkinoidaan ja jaellaan sen rekisteröinnin jälkeen Primexin olemassa olevien ja uusien, nyt etsittävien 
yhteistyökumppaneiden kautta. 

”Tämä suun kautta nautittava tuote on läpimurto lasten anestesiologiassa. Arvioimme markkinapotentiaalin 
olevan, ottaen mukaan muut uudet käyttötarkoitukset, noin 100–350 miljoonan euron luokkaa vuodessa. 
Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Advicennen kanssa ja siitä, että pääsemme tuomaan 
uudentyyppisen, näin potilasystävällisen tuotteen markkinoille”, kertoo Kari Sarvanto, Primex Pharmaceuticals 
AG:n hallituksen puheenjohtaja. 

”Tuote on yksi ensimmäisistä Advicennen kokonaan itse kehittämistä valmisteista ja osoittaa kykymme kehittää 
lasten alkuperäistuotteita. Näin se vahvistaa myös strategiamme toimivuuden. Primex Pharmaceuticals on 
todennäköisesti paras kumppani tuotteen kaupalliselle menestykselle yhtiön kasvavan maailmanlaajuisen 
verkoston ja vahvan anestesiologisen painopisteen ansiosta”, sanoo Advicennen toimitusjohtaja Luc-André 
Granier. 

Lisätietoja antaa: 

Primex Pharmaceuticals Oy: Kari Sarvanto, hallituksen puheenjohtaja. Puhelin: 0400 602 089, +41 796 162 694 
Sähköposti: kari.sarvanto@primexintl.com 

Advicenne 

Advicenne on nopeasti kasvava pitkälle erikoistunut toimija, joka keskittyy innovatiivisiin pediatrisiin 
erityisvalmisteisiin. Ranskalainen yhtiö kehittää lääkkeitä harvinaissairauksiin tai laiminlyötyihin sairauksiin 
neurologian ja nefrologian alueella. Sen tavoitteena on tulla markkinajohtajaksi näillä terapia-alueilla. 

Advicennella on vahva tutkimusportfolio, jossa on loppusuoralla olevia nefrologian ja epilepsian hoitoon 
tarkoitettuja tuotteita lääketieteen tyydyttämättömiin tarpeisiin. Se on aloittanut ensimmäisen tuotteensa 
kaupallistamisen Ranskan markkinoilla 2015 vuoden lopulla. 

Primex Pharmaceuticals 

Primex Pharmaceuticals on nopeasti kasvava lääketeollisuuden toimija, jonka liiketoimintamalli on 
lääketeollisuudessa edelläkävijä. Yhtiö toimittaa korkealaatuisia anestesiologia- ja olennaislääkkeitä 
terveydenhuollolle ympäri maailmaa. Suurimmat markkinat ovat Meksiko ja Indonesia. Primexilla on toimintaa 
verkostonsa kautta noin 40 maassa ja sen jakelu tavoittaa lähes miljardi ihmistä. Yrityksen päätoimipaikat ovat 
Sveitsissä ja Suomessa, missä yhtiö on perustettu. 

Primex Pharmaceuticalsin liikevaihdon kasvu on ollut vahvaa (29 %:n keskimääräinen orgaaninen vuotuinen 
kasvu vuosina 2012–2015) ja tulos hyvä (oikaistu käyttökate keskimäärin 12 % vuosina 2012–2015). Yhtiö 
tavoittelee eritysalueellaan johtavaa asemaa maailmassa. 

 


