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A Richter licenc megállapodást kötött a Pharmanest-tel, annak saját fejlesztésű 
nőgyógyászati felhasználású fájdalomcsillapító terméke egyes piacokon történő 

értékesítéséről 
 
Budapest, Stockholm – 2017. október 12. – A Richter Gedeon Nyrt. (továbbiakban: 
“Richter”) valamint a Pharmanest AB (továbbiakban: “Pharmanest”) a mai napon 
bejelentették, hogy a Richter fogja értékesíteni Európában, Latin-Amerikában és néhány 
egyéb országban a Pharmanest SHACT (Short Acting Lidocaine) technológiáját, ami egy 
saját fejlesztésű, innovatív fájdalomcsillapító hatású készítmény. 
 
A megállapodás értelmében, a szerződés aláírásakor a Richter mérföldkő kifizetést teljesít. 
Emellett, a termék bevezetését követően, a Pharmanest további, forgalomhoz kötött 
mérföldkő kifizetésekre és kétszámjegyű royalty bevételekre is jogosulttá válik. 
 
A SHACT újonnan kifejlesztett technológiája a nyálkahártya szövetek fájdalomcsillapítását 
biztosítja. Egy, Svédországban lefolytatott klinikai vizsgálat megállapította, hogy a SHACT 
kezelést követően jelentősen csökkent a nőgyógyászati beavatkozáson áteső hölgyek 
fájdalom- és diszkomfort érzete anélkül, hogy az eljárás kellemetlen mellékhatásokkal járna. 
A 218 nő bevonásával végzett klinikai vizsgálat során a SHACT eljárással kezelt hölgyeknél 
a méhen belüli eszköz (IUD) felhelyezésekor tapasztalt fájdalomérzet jelentősen csökkent a 
placeboval kezelt páciensekhez viszonyítva (p<0,0001).  
 
Világméretekben mintegy 165 millió nő használ IUD eszközöket és több millióan 
tapasztalnak fájdalomérzetet vagy diszkomfort érzést annak felhelyezésekor. 
 
„A Richterrel való együttműködés nagy fontossággal bír a SHACT technológia európai és 
egyéb piacokon történő értékesítésében. A Richter a nőgyógyászat területén egy vezető, 
elismert vállalat, az ott felhalmozódott know-how és szakértelem alkalmas arra, hogy 
előmozdítsa a SHACT eljárás piaci bevezetését” – nyilatkozta Gunilla Lundmark, a 
Pharmanest vezérigazgatója. 
 
„Évek óta próbálkozunk azzal, hogy olyan készítményeket találjunk, amelyekkel 
mérsékelhetőek a méhen belüli eszköz felhelyezés fájdalmai, és a SHACT megteremti annak 
lehetőségét, hogy nemcsak a méhnyakban, hanem magán a méhen belül is csökkenjen a 
fájdalomérzet. Egyéb beavatkozások, mint az endometriális mintavétel vagy a 
hiszteroszkópia esetében is csökkentheti a fájdalomérzetet. Izgatottan tekintünk a SHACT 
eljárásban rejlő lehetőségekre és nagy érdeklődéssel várjuk az amerikai klinikai vizsgálat 
eredményeit” – mondta Anita L. Nelson, az USA-ban, a kaliforniai Pomonában található 
Western University of Health Sciences tanára és Szülészet-Nőgyógyászat tanszékvezetője. 
 
„Továbbra is elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a nőgyógyászati termékek fejlesztésével 
és értékesítésével javítani tudjuk a nők életminőségét minden korcsoportban. Ez a 
megállapodás egy újabb lépésnek tekinthető a nőgyógyászati termékkörünk világpiacon 
történő további bővítése felé, amely egyúttal az egyik legfontosabb stratégiai 
kezdeményezésünk is egyben” – jegyezte meg Bogsch Erik, a Richter vezérigazgatója.” 
 
A Pharmanest szándéka szerint 2018-ban felgyorsítja a SHACT észak-amerikai piacra szánt 
klinikai fejlesztését. 
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Richter - Háttéradatok 
A budapesti (Magyarország) székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik 
legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, 
valamint Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2016. év végén a 
3,7 Mrd€ (3,9 MrdUS$) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,3 Mrd€ (1,4 MrdUS$) 
konszolidált árbevételt ért el ugyanebben az évben. A Társaság termékpalettája szinte 
valamennyi fontos terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és 
érrendszeri – felöleli. A Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező 
vállalatnál az eredeti kutatás a központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. 
Széleskörűen elismert szteroid-kémiai ismeretei révén a Richter a világ egyik legjelentősebb 
vállalata a nőgyógyászat területén. A Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris 
termékek fejlesztésére. 
 
Pharmanest – Háttéradatok 
A Pharmanest AB (www.pharmanest.se) egy magánkézben lévő svéd gyógyszeripari 
vállalat, amely a szülészeti-nőgyógyászati eredetű fájdalom csillapítására szolgáló 
termékeket fejleszt. A Pharmanest AB alapítói a Karolinska Intézet tudósai; a nyálkahártyán 
keresztül történő fájdalmcsillapítás ötlete a női szaporító szervek érző idegpályáinak 
azonosításához köthető. A Pharmanest legnagyobb tulajdonosai között található az 
Östersjöstiftelsen (Balti és Kelet-európai Tanulmányok Alapítványa), amelyet a Svéd 
Kormány 1994-ben hozott létre. Célja a kutatás és a doktori képzés támogatása a Söderöm 
Egyetemen; az alapítvány jelenleg közel 6 millió SEK értékű portfoliót kezel. Ide tartoznak a 
Recipharm Venture Fund, amely a Recipharm, az egyik vezető (CDMO) gyógyszeripari 
vállalat része, illetve a Praktikerinvest, amely a Praktikertjänst Csoport befektetési vállalata, 
Svédország legnagyobb magán egészségügyi és fogorvosi szolgáltatója, amelyet 
fogorvosok, orvosok és egyéb gyógyászati szakemberek működtetnek. 
 
További információ: 
 
Richter 
Befektetők: Ördög Katalin     +36 1 431 5680 
Média:  Beke Zsuzsa     +36 1 431 4888 
 
Pharmanest 
Gunilla Lundmark, vezérigazgató, Pharmanest AB  +46 709 749 057 
E-mail: gunilla.lundmark@pharmanest.se 
 
Hakan Wallin, Igazgatóság Elnöke    +46 708 206 594 
E-mail: hakan.valin@telia.com 
 


