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Ascelia Pharma presenterar Orviglance 
mateffektstudie vid RSNA 2022-konferensen
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag resultaten från Orviglance® 
mateffektstudie har antagits som en muntlig presentation till världens största 
radiologikonferens RSNA. Konferensen kommer att hållas 27 november – 1 december i 
Chicago, Illinois.

Mateffektstudien utvärderar effekten av matintag på absorption och signalintensitet med 
Orviglance. Resultaten, som ursprungligen tillkännagavs i maj 2022, visade att intag av en lätt 
måltid före administrering av Orviglance ger liknande bildförbättring vid en MR-undersökning av 
levern jämfört med ett fastande tillstånd. I linje med tidigare studier bekräftade data också 
robust bildförbättring av levern efter Orviglance-administrering jämfört med en MR-bild utan 
kontrastmedel.

”Vi är mycket glada över att studien har valts ut till muntlig presentation vid den prestigefyllda 
radiologikonferensen RSNA. Att kunna undvika ett fastande tillstånd förbättrar bekvämligheten 
för patienter och underlättar administreringen av Orviglance i klinisk praxis. Resultaten från 
studien stödjer också vår tidigare kunskap om bildförbättringen som Orviglance ger till MR-
undersökningar”, säger Carl Bjartmar, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Presentationens titel: Effect of Food Intake on Pharmacodynamics of A Novel Oral Liver-specific 
ContrastAgent: Orviglance (Manganese Chloride Tetrahydrate)

Tidpunkt för presentationen: 30 november kl. 15.00 lokal tid Chicago.
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Om oss

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom 
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska 
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två 
produktkandidater – Orviglance® (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk 
utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm 
(kortnamn: ACE). För mer information besök .www.ascelia.com

Om Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral)
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för 
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen 
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med 
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande 
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats 
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration 
(FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.
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